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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 رمحف اهلل تعاػ  احلبقب ظبدافرمحـ بـ مصطػك افعقدروسترمجة خمترصة فصاحب احلؽؿ : 

بـ  اهلل ظٌد بـ افًٚبديـ زيـ بـ هىٍكحمّد اد بـ صٔخ بـ مهىٍك بـ افرمحـ هق احلٌٔٛ ظٌد

 إشتٚذ افسيّل , افّْٔل احلًْٔل نٚؾًلظٌد اهلل بـ صٔخ بـ ظٌداهلل بـ أيب بُر افًٔدروس اف بـ صٔخ

 افْحرير , ادحَؼ احلز , افًالمٜ افًٚرؾغ وإصٍٔٚء افراشخغ إوفٔٚء أحد افًٚمؾ , افًٚمل افُٚمؾ افًٚرف

 وجٔف افٍوؾ أبق افًٚرؾغ , ؿىٛ افًٚفُغ ومرصد ادريديـ مريب وادُٚصٍٚت , افُرامٚت صٚحٛ

وأخذ ظـ ,  وؿرأ ٕنٖ ( , وهبٚهـ3311) افٌروب فِٜٔ افثالثٚء تٚشع صٍر شْٜ وفد بّديْٜ تريؿ بًدافديـ , 

ـٌٚر ظِامء افقادي ذم ذفؽ افقؿٝ وذم مَدمتٓؿ جده افًالمٜ صٔخ بـ مهىٍك افًٔدروس وافًالمٜ 

غ احلرمغ افؼيٍافّٔـ و رحؾ فٍِْع وإٓتٍٚع وافدظقة إػ اهلل تًٚػ إػو, ظٌدافرمحـ بـ ظٌد اهلل بٍَِٔف 

مهىٍك ذم احلٌٔٛ وؿد ترجؿ فف ابْف  ,هـ( 3391وتقذم هبٚ ظٚم ) وتقضْٓٚ إفٔٓٚ ومك افتل ارحتؾواهلْد 

 .» ؾتح ادّٓٔـ افَدوس ذم مْٚؿٛ شٔدٕٚ احلٌٔٛ ظٌد افرمحـ بـ مهىٍك افًٔدروس«  :  شامهأـتٚب 

 اجلقاهر مـ وؽرهٚ ش ضراخلقا مًرؾٜ ذم افًٚضر افًرف »بـ رشٚفتف ادًامة مْٓٚ:  فىٍٜٔ تآفٔػ وفف

 صًر , وديقان ش افَْنٌْديٜ افىريَٜ ذم رشٚفتٚن », و شافٍتٔٚن  أيب صالة بؼح افرمحـ ؾتح », و وذحٓٚ

 ًٚٓ .وح وؿًٚٓ  وظّالً  ظِامً  افًٚمل أؾراد مـ وـٚن,  ذفؽ وؽر ش افٌٌِٚل وهتٟٔٔ افٌٚل ترويح »:  شامه
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م رمحف اهلل تعاػترمجة خمترصة فشارح هذه احلؽؿ افشق  خ حسـ بـ ظقض خمدَّ

م أحد  وافنٚرح هلذه احلُؿ هق افنٔخ اجلِٔؾ افٍٚوؾ افًٚمل افًٚرف حًـ بـ ظقض بـ زيـ خمدَّ

م افَٚدم مـ افٌكة مع اإلمٚم ادٓٚجر شٔدٕٚ أمحد بـ ظًٔك صٚحٛ افنًٛ  أحٍٚد افنٔخ جًٍر خمدَّ

م : ًٌٕٜ افٔ  ف واهلل أظِؿ .ادٓٔٛ , وفًِف شّل افنًٛ صًٛ خمدَّ

أدرـتف ٍٕحٜ  مـ ثؿ وصٔخْٚ حًـ  ضِٛ افًِؿ مْذ صٌره , وؿد رظتف ظْٚيٜ وافده مْذ صٌره , 

حٔٞ صٔخف  شِىٚن  افٌحر وافز خٍِٜٔ اهلل ذم أروف  افَىٛ افٌقث  احلٌٔٛ أبقبُر بـ ظٌداهلل افًىٚس  : 

, وتردد أيٚم ضٌِف فًِِؿ  خمىقط شخلقاص إّٔقذج خٚص ذم بًض ا »إير ؿهتف مًف ذم ـتٚبف رظتف ظْٚيتف  ,  

احلٌٔٛ  ظّر بـ حًـ أمحد احلداد , ؿ وشٔئقن : ؾّـ ظِامء تريؿ : بغ افًِامء وافهِحٚء بّديَْتل تري

 .قا ٕيرهؿ ظِٔف واحلٌٔٛ حٚمــد بـ ظّـــر بٚ ؾرج واحلٌٔٛ حًغ ابـ شٓؾ وؽرهؿ , وحىَّ 

رؾٜ حٔٞ صٔخ  ؾتحف افثٚين احلٌٔٛ ظذم و ٌُ بًض ذم  ٔدروس بـ ظّر احلٌق , وؿد أثْك ظِٔف ـثراً اف

ا ؽ هلذ: ؾٚفنٔخ حًـ آيٜ مـ آيٚت اهلل , شتًرؾف مـ خالل ؿراءتأبٔٚتف افنًريٜ ذم ارتٌٚضف بف  وذـر وصٚيٚه

 . افؼح افًئؿ
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 اهلل افرمحـ افرحقؿبسؿ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )   

 . (  ۈئ

 .  (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ائ ەئ ەئ وئ وئ)   

ظِؿ افتقحٔد ومًرؾٜ , وادٍٔض ظِٔٓٚ مـ جقده , ٕهار افَِقب  , احلّد هلل ؾٚتح افٌٔقب

ومٚ افنٖن متجدد بتجدد , فٔىٚفع حية ـؾ يقم هق ذم صٖن : حلية اإلًٕٚن , ؾجذ افَرآن  ,  وجقده

 .وافنٓقد وافًٔٚن  ,إٕام ذفؽ أمر ربٚين يًرؾف أهؾ افذوق وافقجدان  :افزمٚن 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) : وؿٚل تًٚػ 

إذ : ذم بًض ادحجقبغ ظـ افُامل  افٌَِس  أوؿعَ .. ذم أثٚر افُقٕٜٔ , ؾيٓقر افنئقن اإلهلٜٔ   (ىئ ىئ

 . (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) : ؿقفف تًٚػ ومٚ ظثروا ظذ ِهر , طْقا إٔف خِؼ جديد 

, وإمر اإلهلل فِجًؿ احلٚدث افُثٔػ ادًٚين , يٛ جمٚورة افن افروحٚين افًجٔٛ افٌر ومـ 

حتك    (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ):  مع مىٚفًتف حلية, وإَٔٚده فف وإحهٚره ؾٔف 

أتًجٌقن مـ أمر اهلل , ومًٚمِٜ افًرب وافًجؿ , ٓؿ وافْقم وافُالم مع افٌُ , ػ افؼب وادىًؿ إرده اجلًؿ 

 .فًِٔؿ احلُٔؿ ومـ أشامئف ا

وظذ آفف , افًٚمل افَرآين  نوترمجٚ, ميٓر افقجقد افروحٚين  : وافهالة وافًالم ظذ شٔدٕٚ حمّد

 ...ػ يقم افديـ إوظذ افتٚبًغ , ٌف وصحٌف افذائَغ مـ ذاب ؿربف وُح 

 : أما بعُد 
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يَرؤون  :ٛ ؿرآن وٕهؾ افَرب واحل , وٕهؾ ادًٚرف ترمجٚن, ؾ٘ن إـقان ٕهؾ افٌهٚئر مٔدان 

, ذم ادُٚن وافزمٚن  إذ إـقان حمؾ دمع احلُّٜ: بال حرف وٓ فًٚن  , مـ دمع افنئقن ظِٔٓٚ حَٚئؼ ادًٚن

ػ صٓقد افذات اجلٚمًٜ فُؾ إثؿ  , ػ صٓقد افَدرةإثؿ , ػ صٓقد احلُٔؿ إافسؿل  آثٚر احلُّٜمنٚهدة ومـ 

أو ثٌٚت ومتُغ ذم تالوة افُتٚب , راق وؾْٚء واحساق ثؿ يُقن بًد ذفؽ إمٚ ذهٚب واشتٌ, افهٍٚت 

 . وإمٚم ادَربغ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ, ظذ ؿِٛ شٔد ادرشِغ , افذي ٕزل بف افروح إمغ , ادٌغ 

, ؾجّع بغ اخلدمٜ وادراؿٌٜ : ٍيٝ ظِٔف إٍٔٚشف ومًٕٚٔف وحقاشف ُح .. ومـ اتًع ؿٌِف وصٍٚ فٌف  

ومـ أبىٝ ,  ػ حية مِؽ ادِقك, إد وادٍُقك ضٌٜ , ثؿ إٕف ٓبد مـ افًِقك فَِّٔوؾٓؿ احلُّٜ ذم ادخٚ

ِِ , فذة اجلِقس ظذ افًٌٚط  رمُح  .. ؿتف ًٍٕف حتك خٌٔٝ آمٚففوظقَّ ,  بف افٌىٚفٜ ومٚ  ,  ؿ مـ افًٔٚطوإن ش

وذفؽ ٕن بٚدجٚهدة : ي افًْٚيٜ وادًٚظدة وادجٚهدة وادُٚبدة ٓ يىٔٛ وٓ يهٍق فٌره مـ ذ  ذو ذاؿف 

ذم  , ويدوم افَرار, س افقؾٚق ئومخقر ثٌقر ظرا, مـ رحٔؼ إريٚق  , ذم حية افتالق, ؿ إذواق تًيُ 

 .وإؽٔٚر  وهيٚب افرؿٌٚءَ , حيات إٕقار 

: قم وافًِقم ٓوأذواق تًِٛ اد, تدوم  وٓ يُقن بٌر ادجٚهدة ذم حية ادنٚهدة إٓ بروق ٓ 

ًٚ  وب بٚفًْٚيٜؾٌَٔك ادجذ  .بال رظٚيٜ  ومهىِامً , بال درايٜ  مٌٓقت

 َِ ظـ ادخٚفٍٜ , وحٍظ افٍؿ وافَِؿ , ؿ وحََٜٔ افًِقك ووع افَدم ظذ افَدم , وافقؿقف ظْد ـؾ ظ

 فف بِدة افهدق ػ أن تٌْغ إمـ افٍْٚق ,  وؾزظًٚ , ذم إذواق  ضًًّٚ  :فألخالق وافنٔؿ , ثؿ افتخِؼ بٕٚخالق 

 :ٚفٜ ػ وضـ افٌىَ إمـ افرجقع , ٚفٜ ؾحْٔئذ تٖٔس ًٍٕف افٌىَّ  :تهٚص خوآ ؾٔٓٚ أهؾ احلؼ , واإلخالص

 .ويرؽٛ ظـ افٌر , ؾٔجد ذم افًر 

ًٚ ومل يٌٚ ومل يًٚنِ  مل يَٚسِ .. ػ حية ادِقك إ واصؾ, دًٚؾٚت افًِقك  ورب ضٚوٍ   مـ افذل  ذ صٔئ

ٜ ًٍٕف مـ ؾوالت افزمٚن وادُٚن , ؽر إٔف بًٓقفٜ ػ إـقان مـ ختِٔإذم رجقظف  ؾال بد :واهلقان 
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ومًٚمِتف اخلِؼ , ػ إـقان هق مٌٚذتف فقطٚئػ افؼع إف ومـ ؽر ؾتقر وؿهقر , ورجقظُ , وهور 

ؾال حمٔص  : ظذ حًٛ افَوٚء وإؿدار, هذا واخلِؼ مع احلؼ أضقار , وافقصؾ وافَىع , بٚفًىٚء وادْع 

 .د ظام يراد بف ٕح

ُٝ وؿد  افًٚرف بٚهلل , مـ إٍٔٚس شٔدٕٚ اإلمٚم , منتِّٜ ظذ أهار ؽريٌٜ , ظجٌٜٔ  ُؿٍ ظذ حِ  وؿٍ

ٓٚ ؾٚشتحًْتُ , افًٔدروس ريض اهلل ظْف  كاحلٌٔٛ ظٌدافرمحـ بـ مهىٍ : ػ هداه وروٚهإوافداظل 

 ٍِ يُقن : ٔؼ ظِٔٓٚ  تًِؾٚشتخرت اهلل تًٚػ ذم, س هبٚ وصّّٝ مْٓٚ روائح ادًرؾٜ افُٚمِٜ بٚهلل تًٚػ مـ ادتْ

ًٜ , ابتٌٚء افَرب مـ اهلل بجٚه جٚمًٓٚ : ظذ جقهرهٚ  وافهدف, ـٚفٍِٚف هلٚ  ذم افُقن ذم زمرة آل  وحمٌ

 .افٌٔٝ افٌْقي 

وإن ـْٝ , ؾٍرحٝ بذفؽ , ػ صٚحٛ تِؽ إٍٕٚس إبذفؽ بًض بْل ادْتًٌغ  صٚر ظعَّ وؿد أ 

ـرمقا بف شٚديت فُقن مٚ أُ :  «إصداف ظذ جقاهر إرشاف» : وشّٔٝ هذا افتًِٔؼ, دٚ هْٚفؽ  فًٝ أهالً 

يُقن ظْد ؽرهؿ مـ شٚئر إوفٔٚء إٓ بقاشىتٓؿ ,  ٓ ..بْق ظِقي مـ ادراث اخلٚص ؾقق ادراث افًٚم 

: منٚخيْٚ افًِقيغ ريض اهلل ظْٓؿ وادراد هبذه افًٌٚرة ـام شًّْٚ مـ بًض  (ؾٔٓؿ مددهؿ مْٓؿ: )وؿد ؿٔؾ 

ِع افًٔدة افزهراء وافًٔديـ احلًـ واحلًغ ريض اهلل ظْٓؿ بن مل يىَّ  فٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خصَّ ن اأ

ثؿ إهنؿ صٚرـقا , ػ ؽرهؿ إٓ بقاشىتٓؿ إذم بٔتٓؿ يتقارثقٕف ٓ يتجٚوزهؿ ؾٌَل ذفؽ افن : ظِٔف ؽرهؿ 

دظٓٚ افًِامء وافهِحٚء وشٚئر إوفٔٚء مـ ٌٕٔٓٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتل أو هٚشٚئر إمٜ ادحّديٜ ذم أهار

 . «إكبقاءِ  ورثةُ  افعؾامءُ » :ؿقفف ظِٔف افهالة افًالم 

ومٚ ورثف افهحٚبٜ روقان اهلل ظْٓؿ مـ أخذ ظْٓؿ مـ افتٚبًغ مـ افن افذي أودظقه مـ رشقل  

ًٚ .. اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ل بٚفن اخلٚص ٕهؾ افٌٔٝ ؾٚفُٚمؾ مـ حي :بغ ظٌٚد اهلل  يُقن ـذفؽ متقارث

ـرم بٚفثٚين ومـ أُ , مل يَْص ظِٔف رء .. ـرم بن أهؾ افٌٔٝ دون افثٚين وافن افًٚم فًٚئر ادٗمْغ , ومـ أُ 
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ومًٚرؾٓؿ افهٚؾٜٔ , وفىٚئٍٓؿ ادٍْٜٔ , َٕص ظِٔف ـثر مـ مقاجٔدهؿ وأذواؿٓؿ افؼيٍٜ  .. دون إول

 .خقل اجلْٜ ذم وؾدهؿ ود, ثؿ احلؼ ذم زمرهتؿ , افًٍٍٜٔ 

: َٚل يُ  ؿَّ ؾّـ ثَ  :ؾٌقاشىتٓؿ .. وإن ُوِجد ظْد ؽرهؿ , وٓ صؽ أن ههؿ ٓ يقجد إٓ ظْدهؿ 

 .يقدظقٕف إٓ ٕهِف  ٓ: مْٓؿ  وهذا افن ادخهقص يُقن ظْد إـٚبر (مددهؿ مْٓؿ)

َرْ , وهلؿ وِشَرْ منٓقرة ممتٚزة ظـ شٚئر افىرق واف, وهلؿ ريض اهلل ظْٓؿ ضرق خٚصٜ 
ًِ

ؾِِف ربْٚ احلّد : ووصٚيٚهؿ  يًرؾٓٚ مـ ضٚفع ترامجٓؿ ومٚرس ـتٌٓؿ : اصىالحٚت ذم أظامهلؿ مًروؾٜ

ومـ ),  (حمٛ افَقم مْٓؿ: )وادتًُّغ هبؿ , وؿد ؿٔؾ  , وجًِْٚ مـ أخذيـ ظْٓؿ, حٔٞ أـرمْٚ بحٌٓؿ 

ػ ذفؽ أصٚر إو, افهحٔح مـ بغ شٚئر افٍرق  ؾٓؿ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ ذم احلديٞ (ؾٓق مْٓؿ.. ر شقاد ؿقم ـثَّ 

 :  داد ريض اهلل ظْفٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلـشٔدٕٚ افَىٛ افٌقث افقارث افُٚمؾ خٚمتٜ ادحََغ احل

ــــــــــؿُ  ــــــــــقمُ  ؾٓ ـَ  افَ ــــــــــذي ــــــــــ اف  وادُ ُه
  

ًِ  ؿـــــــــــــــــدْ  اهللِ وبٍوـــــــــــــــــؾِ    وادُ شـــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــدُ  اهللِ وفٌــــــــــــــرِ  ــــــــــــــٚ ؿهـ  وا م
        

 

ـــــــــــرآنِ  ومــــــــــعَ   ـــــــــــل ؿـــــ افَــ ـــــــــــرَ ؾــ  نِ ـــ
 

 

 

, افُٚمؾ افقاصؾ , افًٚمل افًٚمؾ , افًٔد افؼيػ  : وصٚحٛ إٍٕٚس ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف 

بـ زيـ  بـ صٔخ بـ حمّد ادهىٍك احلٌٔٛ ظٌدافرمحـ بـ مهىٍك , ؼائؼ ادتحَؼ بًِؿ احلَٚئؼ وافرؿٚئافذ

ـ افنٔخ صٔخ افثٚين ابـ افَىٛ افٌقث بابـ افنٔخ ظٌداهلل ابـ افنٔخ صٔخ ابـ افنٔخ ظٌداهلل اافًٚبديـ 

وشِىٚن افهقؾٜٔ  , وإمٚم افقاصِغ, أشتٚذ افًٚرؾغ  , ظذ وٓيتف وؿىٌٔتف وؾردإٔتفادجّع افٍرد اجلٚمع 

َّ , ادحََغ   . ـ أيب بُر افًٔدروس ريض اهلل ظْفاحلٌٔٛ ظٌداهلل ب, ل افيٚهر وافٌٚضـ اجلٚمًغ بغ ظِ

صٓرة ـنّس .. م ريض اهلل ظْف افٍَٔف ادَدَّ شٔدٕٚ , إظيؿ  إشتٚذػ إ ثؿ إن ًٌٕتف ريض اهلل ظْف

بـ ظع وابـ شٔدتْٚ ؾٚضّٜ افزهراء ػ شٔدٕٚ احلًغ إْف شتٚذ إظيؿ ريض اهلل ظوًٌٕٜ شٔدٕٚ إ, افيٓرة 

ؾٚإلٕٚء  : ُتٚبواف ًْٜفٓ يُٚد جيحدهٚ وٓ ينؽ ؾٔٓٚ إٓ مْٚؾؼ مرتٚب , وؿد خٚفػ ا.. ريض اهلل ظْٓٚ 
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ومٚ إٍِتٝ هذه افًهٚبٜ افًِقيٜ ظـ افًِؿ وافًّؾ , ومل يتىرق افٔٓٚ خِؾ ,  أبٔف بـ ِه وآ, يرصح بام ؾٔف 

وأدت إمٕٚٚت , ؾربىٝ إهار بنّس إٕقار  : حتك ووًٝ ؿدم افْٓٚيٜ ظذ ؿدم افٌدايٜ ادحّديٜ ..

 .وافثّرة  ػ افٍرع إمـ إصؾ , ٚء بًروق افنجرة اتهٚل اد ؾٌَل ه حٔٚة اخلهقصٜٔ متهالً  :ػ أهِٓٚ إ

ذم افهدور  , راجغ مْف صالح وحًـ افَهقد , مًتًْٔغ بٚدًٌقد, وفْؼع ذم ادَهقد  

ّـَ , وافقرود , شٚئِغ مْف تًٚػ أن يقؾَْٚ فِهدق واإلخالص  : ظِْٔٚ بٚخلروج ظـ إًٍْٔٚ واخلالص  ويّ

 ؾَْقل :

قي بٚهلل وافداظل افٔف احلٌٔٛ ظٌدافرمحـ بـ مهىٍك افًٔدروس افًِ ؿٚل شٔدٕٚ اإلمٚم افًٚرف 

 : احلًْٔل ريض اهلل وًٍْٕٚ بف

ـِ  اهللِ بسؿِ )  (افرحقؿِ  افرمح

وٕن مًْٚهٚ , وفُقهنٚ ؾٚحتٜ أم افُتٚب , ٓختهٚصٓٚ بٚفزـٜ ذم إؿقال وإظامل : بتدأ بٚفًٌِّٜ ا 

 :  ريض اهلل ظْف ؿٚلُثؿَّ , ٕٜٚٔ وافهٍٜ افرمح, ؿٔٚم افقجقد بٚفذات اإلهلٜٔ 

ـْ )-1  (ْح تسسِ  .. حمضاً  هللِ ظبداً  ـ

ًُ  فًٔسيح مـ تًٛ إـقان: هلل  أمر ريض اهلل ظْف افًٚفؽ أن يُقن ظٌداً  أن  وبغَّ , ف ومْٓٚ ٍٕ

ف ء مـ أوصٚٚ بقٌْٓ مجٔع ـقٕٔتؽ ظٌقديٜ ٓ تُن  اجًؾ: أي  (ـْ ـُ ) : ادحوٜ , وؿقففافراحٜ ذم افًٌقديٜ 

ؾتًىل ـؾ اشؿ مـ ظٌقديتؽ حَف ,  :اجلٚمًٜ فألشامء اإلهلٜٔ , فِذات اإلهلٜٔ : أي  (هللِ) : افربقبٜٔ , وؿقفف

احلية اإلهلٜٔ بجّٔع أوصٚؾٓٚ وأشامئٓٚ  ٕن دوام صٓقد :يتهػ هبٚ إٓ أهؾ افُامل  وهذه رتٌٜ ظٚفٜٔ ٓ

, وؤؼ افزمٚن وادُٚن , ٌد مـ تًٛ إـقان فُـ ؾٔف راحٜ فًِ , ثَٔؾ ظِنٌ .. بُامل افًٌقديٜ ادحوٜ 

 .وحك افٍْس ذم مىٚفًٜ إـقان 
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حريؼ ادنٚهدة  , ؾٓق ؽريؼ ادىٚفًٜ فِهٍٚت.. وإٓ , ؽر أن افًٌد حْٔئذ مًسيح بٚفًٌْٜ فٌره 

 .ٕدرك إٔف ذم ؽٚيٜ افراحٜ .. ؾٔف صًقر بقجقده مع صٓقده  فؾِق ؾروْٚ إٔ: فِذات 

ػ إٕير  .. وبَٔٝ ؾٔف مـ إٔقار تِؽ ادىٚفًٜ وادنٚهدة بَٜٔ , ـ هذه اجلًّٜٔإن رجع م 9كعؿ  

ؾُٖٕف فٔس ذم  :ومَٚشٚة حٚٓهتٚ , اشساح مـ مًٕٚٚهتٚ  .. رءْ  هنٚ ٓأو , ػ ًٍٕف بٚفتالرإإـقان و

 .وٓ ذم افزمٚن وادُٚن , إـقان 

ًٚ  : أي (حمضاً ): وؿقفف   ًٌقديٜ فِحية اإلهلٜٔ إٓ بدوام ادجٚهدة وٓ تتّحض اف , خٚفهًٚ  صٚؾٔ

فتحرق تِؽ : ذم ؿِٛ ذفؽ افًٌد افًًٔد  , واتهٚل ادُٚبدة , ثؿ مع ذفؽ ٓبد مـ ذوق إٔقار افتقحٔد

يٓر مٚ يُ  .. ادجٚهدة مع ذوق إٕقار إٕقار مٚ ٓ تَدر ظذ اشتئهٚفف ادجٚهدة مـ أثٚر , واشتّرارُ 

وتًتّد مـ إـؾ وافؼب وخمٚفىٜ , ٕهنٚ تتجدد بتجدد إٍٕٚس : س خٍل ودق مـ أخالق افٍْق

 .ومٚ يرد ظِٔٓٚ مـ مْٚؾذ احلقاس , افْٚس 

ٕن بٚفذـر يتٌغ خٍل  :ٓة إذـٚر إٓٚء افِٔؾ وافْٓٚر ثؿ مع اشتّرار ادجٚهدة ـذفؽ ٓبد مـ مقا 

ؾَٔٚل  :الق افًٌٔد ُّؾ ذم افًٌد مجٔع أخػ أن تإوهُذا , ؾتحرؿٓٚ حْٔئذ إٔقار افتقحٔد : دشٚئس افٍْقس 

ػ , إراجع مـ منٚهدة افًٌقديٜ : أي    (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) و (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): ؾٔف 

: ٚفًٌقديٜ ببَل ذم رتٌتف .. إن ٕزل مـ مجًٔتف بٚفربقبٜٔ : ؾٓق بغ مْزفتغ  : اجلّع ذم حية افربقبٜٔ

 .ؿ وريش ظيْ ٓ إ ؿَّ وٓ ثَ , افٍريش وخيرج ظـ , وبجًّٔتف يٍْك بٚفُِٜٔ , ؾًٌٌقديتف ئًش 

ي مدحف اهلل ذم إٕام افُٚمؾ افذ :ؾِٔس بُٚمؾ .. يتف حتك أذهِتف ظـ ظٌقد, ومـ اشتٌرؿتف مجًٔتف 

ومل يٌٛ ظـ احلََٜٔ بنائره , ى مجٔع احلَقق بيٚهره وإواب هق افذي أدَّ ,   (ڍ ڌ )  : افُتٚب بَقفف

. 
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ـام : ؾٓذا ٓبٖس بف ظْد بًض أهؾ افهدق .. حؼ وٓ خِؼ إن اشتٌرؿتف مجًٔتف حٔٞ ٓ  9  كعؿ

 . «ربْ  ؽرُ  ـل ؾقفِ سعُ ٓ ي وؿٌت  لْ » : ػ ذفؽ ذم حديٞإأصٚر 

 : ؿٚل  ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بفثؿ 

  (ذٓنٌ ُخ  ؾفلَ ..  اهللِ فا ظـايةُ تالحظْ  لْ  حافةٍ  ـؾ  )-1

ؾٓل مـ .. بٜ بًْٚيٜ اهلل ؾ٘ن ـٕٚٝ مهحق : كمٚ يٌٚذه افًٚفؽ مـ أحقال افًِق: ادراد بٚحلٚفٜ هْٚ 

وادراد بًْٚيٜ اهلل ذم إحقال أن تُقن حمٍقطٜ مـ افريٚء وافًجٛ  :ؾٓل مـ اخلذٓن ..  ٓإو , افتقؾٔؼ

ؾال وثقق .. ؾ٘ذا خِٝ ظـ ذفؽ ـِف أو بًوف  : وأن تُقن ظذ شًٜ مـ افًِؿ ومتًؽ بٚدنٚيخ , وافٌدظٜ

 .هبٚ 

 بؾ يٌَك افًٚفؽ ذم افًر جمداً , أن ٓ تُقن مًٓٚ ؾسة  .. ظْٚيٜ اهلل فألحقالثؿ ظالمٜ مالحيٜ  

ػ أظذ مْٓٚ وأصٍك وأوشع إمْٓٚ ارتَك ؾ٘ذا  :يٜ ومًْٜٔ ظذ افسؿل ٕحقال مَقر وأن تُقن تِؽ ا ,  منّراً 

, فف أبقاب ـثرة ؽسار ذم افًِقك ٕن آ: وهُذا ... ظذ مالحيٜ ظْٚيٜ اهلل ؾٔٓٚ  ـٚن ذفؽ دفٔالً .. 

ػ حية افرب إٓ بتّحض افًٌقديٜ إوٓ وصقل فًٌِد , ٓ يًرؾٓٚ إٓ افقاصِقن , وأشٌٚب صٓرة 

   : وؿد ؿٔؾ, وخِقصٓٚ مـ صقائٛ رظقٕٚهتٚ ودشٚئًٓٚ 

ٌْ دَّــــــــــــ  مـــــــــــــٚ ٚ بــــــــــــٚفٍْقْس َْـــــــــــــٚ بِ
    

ِْ  صـــــــــــــــــــْؼ    ْـــــــــــــــــــكْـــــــــــــــــــٚ ادُ ٕ
 

ّـَ  ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ مٚ مدح : ب إخالق وهق ؽر مٓذ, ػ حية افرب إأن افًٌد يْتٓل  ؾال تيْ

, وبدايٜ افًِقك اشسؿٚق افًٌد حلريٜ افًِؿ , ِؼ افًئؿ وافتْزيف مـ اهلقى ف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ بٚخلُ ٌَٕٔ 

ًٚ  ثؿ امتثٚفف ٕمره ذم افًّؾ ؾروًٚ , ؾف ـٔػ ينٚء حتك يكر  ٓ يْزظف  , ثؿ فٌٚشف فَّٔص افتقبٜ أبداً  , وٕدب

 . ظزَّ وجؾَّ  حتك يَِك اهلل



- 10 - 
 

, ذم اخلِؼ  واحلريٜ ظـ إضامع , وافزهدوافًٍٜ واحلٔٚء , ثؿ يَتحؿ ظٌَٚت افٍْقس بٚفقرع وافَْٚع  

وخمٚفٍٜ افٍْس ظْد امتثٚل أمر , وافهز وافنُر وافرى ظـ اهلل , وافرجٚء واخلقف هلل , وافثَٜ بقظد اهلل 

وتىٓره مـ , وحٍظ افَِٛ مـ افيْقن افًٔئٜ , ِؼ اخلَ  وحًـ اخلِؼ ذم ادًٚذة مع, واجتْٚب هنٔف , اهلل 

واحلزن وإشػ ظذ ؾَده أو  ,  واحلًد واحلرص بقجقد ادٚل, وادُر واخلٕٜٔٚ واخلديًٜ , احلَد وافًداوة 

 .ؾقاتف 

 افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف بَقفف : شٔدٕٚ ػ هذا أصٚرإو

ــــــــدْ  ــــــــ فَ َّ ــــــــِٚب  ذوو ْٝ ظِ ـــــــــراً  إفٌ        ضـ

 

ــــــــــٖنَّ   ــــــــــرَ  ب ِٛ  اخل ــــــــــ ــــــــــاملِ  ذم ضِ  افُ

ـــــــٍْسِ  بٍىـــــــؿِ   ـْ  اف      ظ  حـــــــ مـــــــٖفقِف  ظـــــــ

 

 بــــــــال احتٍــــــــــٚلِ  افٍٕٚٔــــــــِٚت  ورؾــــــــضِ  

ــــــــــــِٖ   ـــــــــــــرِ  وذم طّ ــــــــــــزالٍ  اهلقاجــ        واظت

 

ـِ   ـــــــ ـــــــعْ  ظ ــــــــرار م َٓ  إصـ ـــــــٚي رِ شـــــــ  افِٔ

ــــــــــــــ وإدمــــــــــــــٚنِ           ٚؾتَــــــــــــــــٚرٍ بِ  ـفِ افتقجـ 

 

ـــــــــٚلٍ   ــــــــــك ا وإؿٌ ـــــــــذ مقفـ ــــــــــلظ  دقافــ

قذ ظُس هذه ًٕواخلذٓن  ,  يٚه فِهٚحلٚتإوتقؾَٔف  , تٚافًٌد مـ ادخٚفٍ حٍظ اهلل وحََٜٔ ظْٚيٜ 

ْٝ ) : , وؿد ؿَٔؾ بٚهلل مْف  زهده ذم .. دل دفٔؾ ظذ مالحيٜ افًْٚيٜ ٕحقال افًٌد أو (ٚظْف افًْٚيٜ هق ظْ مٚ خِ

َّٛ وافزه, وؿىع ضًّف ممٚ ذم أيدي افْٚس مْٓٚ , افدٕٔٚ  وؿد روي ظـ  , ادٚل واجلٚه مجًًٔٚ  د ؾٔٓٚ ينّؾ ح

اجلٚه  صٔئٚن ) : إٔف ؿٚل ]بف[ ٚــريض اهلل ظْف وًٍْٕ احلدادبـ ظِقي شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل 

 إتٓك . (يؼؾٓق صدر ..  وادٚل : ؾّـ زهد ؾٔٓام

مـ إذـٚر وافتالوة وافَٔٚم : ٌٚدات قن إًٍٔٓؿ ذم إٔقاع افًًٌتيُ  وـثراً , تًٌقا  واظِؿ أن ـثراً   

ًٚ  ذمجيدون  ثؿ ٓ, وافهٔٚم وؽر ذفؽ مـ طٚهر افىٚظٚت  وأذواق , مـ مقاجٔد افًٚرؾغ  إًٍٔٓؿ صٔئ

..  وأن ؿالَّ ؾ٘ن حٛ ادٚل واجلٚه  : ذم ٍٕقشٓؿ  وذفؽ ٓشتَرار حٛ ادٚل واجلٚه أو مهٚ مجًًٔٚ : ادَربغ 

 جُؾ وظِ ,  جٌؾ ظِ  أمةٍ  فؽؾ  »: ٕٕف ورد  :ػ حية افرب إادٗديٜ فَِِٛ  َِٛ مـ رمحٜ اهللحجٚب ظئؿ فِ

 . «أمتل افديـارُ 
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َّ  , ؾال ظالج فٌَِف .. ؿٌِف بٚفُِٜٔ مـ حٛ ادٚل واجلٚه ؾِ ؾّـ مل خُي    ػ إع فف ذم افدخقل وٓ مى

ػ مٚ شقى اهلل إادٔؾ  صٚؾقن مـ,  أحرار خٚفهقن.. ٕن افًٚرؾغ بٚهلل وادَربغ مـ اهلل : حية اهلل 

 . بٚفُِٜٔ 

َّٛ .. وأراد بف افًْٚيٜ  وإذا أحٛ اهلل ظٌداً    ثؿ ٓحيف , ثؿ أهلّف افىٚظٜ , افدٕٔٚ  ؿِع مـ ًٍٕف ح

خًِٜ  ًِٝ ظِٔفُخ .. ودامٝ مالحيٜ افًْٚيٜ ذم أحقافف , ػ اهلل بٚفْقاؾؾ إذا دام يتَرب إحتك , بٚفًْٚيٜ ؾٔٓٚ 

 وتْٓدم ادنٓقدات ذم صٓقده, ؾتًْدم ادقجقدات ذم وجقده  :بتٓٚج هبٚ ؿٌِف وآؾتذيٛ مـ افٍرح : ادحٌٜ 

. 

ٓ مـ وًػ إ.. وفق ذم بًض إحقال , ومٚ أرى حٛ ادٚل ذم افٌٚل , ون ؾٚدٌٌقن مـ ريض بٚفد    

ٛ متٚع مـ ح ؾام دام افَِٛ ؾٔف رء وإن ؿؾَّ : ظٚمل افَِٛ ذاق صّس افتقحٔد ظذ مجٔع إوظدم , افَٔغ 

ػ هذا أصٚر شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ إو , ؾٌْٔف وبغ مًرؾٜ اهلل ـام بغ افًرش وافٍرش.. احلٔٚة افدٕٔٚ 

ذم افَِٛ وؾٔف رء ممٚ شقى  وفـ حتؾ مًرؾٜ اهلل) : ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف بَقفف

 .إتٓك بًّْٚه  (اهلل

 .. دٚ زهدوا ذم افدٕٔٚ , وفقٓ افزهد .. ب٘ذاق ٕقر افَٔغ ذم هائرهؿ : ؾِقٓ ؾوؾ اهلل ظذ افًٚرؾغ

 ـؾ ظٚمؾ وـؾ مدعٍ  فُ فْٚفَ .. دٚ صحٝ حًْٜ مـ حًْٚهتؿ , وفقٓ ـقن ذفؽ افٍوؾ بٔد اهلل يٗتٔف مـ ينٚء 

 . ـ ٕنٚء مـ ظٌٚدٕٚهندي بف م وفُـ جًِْٚه ٕقراً  , ؾام فف مـ ٕقر ..  اهلل فف ٕقراً  مل جيًؾِ مـ وومٌرور , فُـ 

ًٚ ثؿ إن حٛ افدٕٔٚ   ًٚ  ؾٔٓٚ ٓ وافزهدَ , ذم رزؿف  ٓ يزيد افًٌد صٔئ وإٕام احلُّٜ اإلهلٜٔ , مْف  يَْهف صٔئ

 .فقن ًًٍٖؾ وهؿ يُ ل ظام يَ ًٖٓذا أظّك وهذا ذم ؽٚيٜ افنٓقد , ٓ يُ ؾ: دمِٝ ذم افقجقد 
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: وطٓقر احلامؿٜ ذم احلَّك  , ذم افًَؾت افْٚس وتٍٚ.. وؾٚئدة طٓقر احلُّٜ ذم افزاهد وافراؽٛ  

ؾٌَدر افزهد  :ًٚن مثَٚل ذرة حتك ٓ يٌَك ذم اإلٕ, ؾٌَدر افرؽٌٜ واحلٛ دتٚع افدٕٔٚ يَْص افًَؾ 

 , ؾ اجلٌٚل بؾ مثؾ افًّقات وإرضحتك يُقن مث , ُٚمؾ افًَؾ ذم افًٌدشتُْٚف وادٔؾ ظْف يتوآ

 ٓ يُٚد يٍُس : ـ اهلل ـتٚبف وأمره وهنٔف حتك يُقن مثؾ ادالئُٜ وبَدر مٚ أظىل اإلًٕٚن مـ افًَؾ يٍٓؿ ظ

ػ مًْك مٚ ذـرٕٚ أصٚر شٔدٕٚ إو, وبٚفًُس وده ٓ يُٚد يذـر اهلل بٌَِف ومجًٔتف حليٜ , ظـ ذـر اهلل حليٜ 

 : قففبَريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف   قي احلدادافَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِ

 ... إفخ  افًَْؾ  ظديؿُ           هْ أظّك افٌهر ظِٔٓٚ شقى وٓ حيرْص 

 : (أهؾ احلّؼ وافٍىـ : ـل ئّز هبٚ بغ افٍريَغ: ن اهلل براهٚ إ) : وبَقفف 

ِٜ  ؾذو ًُ  طؾَّ  ؿدْ  ـْ مَ  احلامؿ ـِ إ صٚمٍ  ـْ مِ  يًٚين افًًَل            ٓٚ جيّ  ػ يّ

 : ػ أن ؿٚلإ

 ـِ مَ ذم افدَّ  إؿذارِ  ٌٕذةَ  هُ وراءَ                هٚ ويٌْذُ  ٓٚ زهداً َِِ وذو احلجٚ يَ 

 إتٓك .

 (خذٓنٌ  ؾفلَ ..  اهللِ فا ظـايةُ حظْ تال لْ  حافةٍ  ـؾ  ) : ؾٌٓذه يتٌغ مًْك ؿقل شٔدٕٚ ادٗفػ ريض اهلل ظْف   

ومل هتـ , رؽٌٜ ذم وظد اهلل ورهٌٜ ذم وظٔده  : ظِٔف ًٍٕف ذم افًّؾ بٚفًِؿ حتك يُقن مثؾ افسابهيـ  ؾّـ

وٓ فف ظْد أهؾ افتحَٔؼ , ؾام مًف ذم افىريؼ ؿدم .. افدٕٔٚ حتك يُقن ؾرحف بًدمٓٚ أؽِٛ أحقافف ظْده 

 . ذم دائرة افًٚمٜ وإن ؿٚم فِٔف وصٚم هنٚرهظِؿ , بؾ هق 
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ًٚ  , ختهٚصي أهؾ افهدق واإلخالص واحلؼ وآدَ ًٍٕف بغ ي ؾِرمِ   وينُر , بغ يديف  وفُٔـ مٔت

 . واهلل تًٚػ أظِؿ, ـرمقا مـ اهلل هبدايٜ اخلِؼ اػ اهلل ن افقرثٜ ادحّديٜ ؿد أُ ؾ٘: اهلل افذي هداه افٔف 

 : ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف ثؿ ؿٚل ادٗفػ 

فا خيؾؼْ  لْ ..  َؽ معصقتُ  هُ تض   ـاكْت  وفقْ , شقاها  ؾقَؽ  خيؾْؼ  لْ  .. َؽ ضاظتُ  فُ تـػعُ  ـاكْت  فقْ )-1

ّـَ ,  ؾقَؽ  ـْ  فِ بذاتِ  افغـل   هقَ  واهللُ,  فقَؽ إ انِ ظائد وافـػعَ  افضرَ  وفؽ  9 مـَؽ  افـػعُ  فقفِ إ يصَؾ  أنْ  ظ

ـْ  ؽـقاً  يؽقنُ  ٓ ؾؽقَػ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) ـا وتعاَػ ربُ  جؾَّ  فِ خؾؼِ  ظ

 . ((ڌ ڌ ڎ

خِؼ ظِؿ إٔف شٌحٕٚف ا  (وفق ـاكت تضه معصقتؽ, ػعف ضاظتؽ فق ـاكت تـ) : ؿقفف ريض اهلل ظْف 

ًٚ اإلًٕٚن مـ  افًدم بً ًٚ  , مذـقراً  د أن مل يُـ صٔئ , يص ًٚٚ ظـ رضر افًوظِّٔ , ظـ ضٚظٜ ادىٔع  ومٚ زال ؽْٔ

َِ  ؟! ع وافًٚيص ئـ ييه ومـ يًٍْف ؿٌؾ خِؼ افىٚؾّ :  حٚدث ؾٚنٍ وهق افَديؿ احلََٔل وافًٚملَ  دمف افذايت ؾٌ

 .وهالـف  وـذا بحدوث افًٚملَ ,  شقاه  فؽ ؽْٚه ادىِؼ ظامَّ غاحلََٔل يتٌ

مل خيِؼ ذم ادىٔع ؽر .. وتيه ادًهٜٔ مـ افًٚيص , رض إٔف تًٍْف افىٚظٜ مـ ادىٔع فق ؾُ و 

َّٕ  ؟!ع وافًٚيص ئجد افىٚفُـ متك وُ فَدرتف ظذ مٚ ينٚء , : ومل خيِؼ ادًهٜٔ ذم افًٚيص , افىٚظٜ  ك فف مـ وأ

 . ؟!وأخر وافَديؿ وافٌٚؿل وجقد ذم دمِٔف بٚشّف إول 

ذم اإلًٕٚن أشٌٚب اهلل خِؼ أن : وادًْك   (ن افقؽ أهيا افعبدـػع ظائدافافضر وا ّـَ وفؽ) : وؿقفف 

: وذم ادًهٜٔ اهلالك وافير ذم افدٕٔٚ وأخرة , وجًؾ فف ذم افىٚظٜ افهالح وادًٍْٜ , افىٚظٜ وادًهٜٔ 
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حيُؿ بام  , وهق شٌحٕٚف شٌٚب ادًهٜٔ ظذ ؾًِٓٚأفىٚظٜ ظذ ؾًِٓٚ , وافنَل تَٓره ؾٚفًًٔد تَٓره أشٌٚب ا

 . يريد ذم افنَل وافًًٔد 

ًٚ  :( فقف افـػع مـؽإظـ أن يصؾ  واهلل هق افغـل بذاتف): وؿقفف   وصٍٍٚت  وذفؽ فُامل وجقده ذات

ؾُٔػ حيتٚج : وؿد خَِٓام مـ افًدم , ؼ ؾ٘ن افٍْع وافير مـ أوصٚف اخلِْ : وتْزهف ظـ ممٚثِٜ ادخِقؿٚت 

ًٚ ػ خِؼ مـ خَِف وهق ؿد إ ومٚ زاد ذم مُِف وٓ ,  ثؿ هق مل يزل ٓ رء مًف,  ؟! بذاتف وٓ رء مًف ـٚن ؽْٔ

 ًٚ َِ , ؾُٖهنٚ ذم حَٚئؼ افًدم  : دمِٔف بٖحديتف وجقد ادقجقدات صٔئ دم , ومٚ وـٖٕف ذم رتٌٜ إحديٜ ودمع اف

ًَّ , ر امتدت مـ إٔقار افيٚهر واخلٚفؼ وادهق, ـٕٚٝ ادقجقدات إٓ أطِٜ ٓ حََٜٔ هلٚ  ٚل وادًىل وافٍ

ة ذم مذاهٛ افًٚرؾغ مم -أظْل تِؽ ادقجقدات  -وادٕٚع وافوٚر وافْٚؾع اػ أجؾ مًّك , ثؿ هل  حقَّ

 .وٓ صّٝ رائحٜ افقجقد مٚ برزت مـ ـقن افًدم , ػ اهلل ظذ ساط حمض افتقحٔد إذم اهلل  افذاهٌغ

ذم وجقده  ٚ ـٚن ـٚمالً إٔف تًٚػ دَّ  : وادًْك (تعاػربـا و ظـ خؾؼف جؾَّ  يؽقن ؽـقاً  ؾؽقػ ٓ) : وؿقفف 

 إذ فق ـٚن حمتٚجًٚ : ػ مٚ شقاه إمل حيتٟ  ..  مـ افًدم بٚختٔٚرهوأبدع افًٚملَ , وـٚن وٓ رء مًف  , وصٍٍٚت  ذاتًٚ 

َِ  فُٚن افٌر ممٚثالً .. ه ػ ؽرإ ًٚ , دم وافقجقد فف ذم اف ل , وؿد ؿٚل مـ افًدم واجلحقد وهذا حمٚ ومل يُـ حٚدث

َِ , ٿ   (ٺ ٺ ٿ ٿ) : تًٚػ ڳ ڳ ڳ ڳ  ) :ؿٚل و, ؾِٔس رء مثِف ؾٔٓام  : دم وافٌَٚءومْف اف

ٌَّ  ؾجؾَّ  (ڱ  .ف ف بخَِربْٚ وتًٚػ ظـ أن ُيَن

ؾقصٍف افَديؿ إول مٚ ظرؾف إٓ هق , وؽٚيٜ مًرؾٜ افًٚرؾغ  ؟! :ف ـ خَِف ؿٌؾ أن خيَِف مِ ـ ظرؾَ ومَ  

, وضٚفًقا فىٚئػ أهار صٍٚتف  , ثٌتقا دنٚهدة إٔقار أشامئف.. أن  يَغ وافٌْٔغ وافهدّ  دالئُٜبف تًٚػ مـ ا

ٛ ظدد جُ ات ُح وبْٔٓؿ وبغ افذ, إذ ٓ وجقد ٕحد مع افذات  : ٛ ذاتفحجُ  حقلومٚ حٚمقا بًّٚرؾٓؿ 
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ترى ذايت  : أي : (ٴۇ ۋ): ظِٔف افًالم ؿٔؾ فف  افُِٔؿ مل تر أنأػ إبد , إزل مـ إ ذرات ادقجقدات

 .حرف اشتٌَٚل  (فـ)ٕن :  حديٜ أبداً احلََٜٔٔ إَ 

 , دم هلؿ ذم هذا افًٚملٕهنؿ ٓ ؿِ :   َديؿ إولد دمِٔف تًٚػ بٚشّف افؾٓالك افًٚرؾغ ذم اهلل ظْ 

 . وهلؿ مراتٛ ذم افقجقد مًِقمٜ ودوائر مقشقمٜ, دم هلؿ ذم ظٚمل دمِٔف بٚشّف افٌٚؿل أخر وهُذا ٓ ؿِ 

  ًٚ ؽْل بذاتف  : أي: ػ آخره إ...   (چ چ چ چ):  ظـ مقشك ظِٔف افًالم وؿقفف حٚـٔ

 ؿْ ـُ وآخرَ  ؿْ ؽُ أوفَ  أنَّ  فقْ »:  ـام ذم حديٞ : ف افٍُر أو ييه أو يَْص مـ مُِف صٔئًٚ وصٍٚتف ظـ أن يٗذيَ 

 . «احلديٞ...  مـؽؿْ  رجؾٍ  ؿؾِب  قا ظذ أؾجرِ ؽؿ ـاكُ ؽؿ وجـَّ وإكَس 

ؾٚظِؿ أن احلؼ ..  وصػ هذا افًٚملَ احلٚجٜ وافٍَر وافوًػ واحلدوث واهلالك ؾ٘ذا ؾّٓٝ أن  

ػ إزع ؾٚؾ.. ِٔٝ بٚدًهٜٔ وإن بُ , ؾٚصُر اهلل تًٚػ .. ؾَٝ فِىٚظٜ ؾ٘ن وُ :   ذم مجٔع أوصٚؾفتًٚػ مٌٚيـ فًِٚملَ 

 . اهلل تًٚػ بٚفتقبٜ مْٓٚ

ُِ  وٓ تٌسَّ   ْٝ بىٚظتؽ وإن خ ْٝ  ه : ٓ بُقهنٚ خٚفهٜ صٚؾٜٔ , اهلل بٚهلل ومْف  ٕن ؿٌقهلٚ ظْد : وصٍ

 ًٚ قد مل تِْف افىٚظٚت ادٌَقفٜ ُرم بًض افًٌٔد بجُ ؾَد يُ : ردهٚ .. وإن صٚء ,  ِٓٚؿٌِ .. إن صٚء  : فُقٕف تًٚػ ؽْٔ

, فُقهنٚ ٓ تيه : ٌوٌف ادًٚيص ؾٕ٘ف تًٚػ مل تُ  : بًّهٔتؽ أو تٖٔس تَْط وٓ, مـ حًْٚتف بحًْٜ اهلل  ظْد

 . ؽوٌف وصػ مـ أوصٚؾف افَديّٜ ـرمحتف بؾ

,  ؾَد يرى ظـ افًٌد بٌر ضٚظٜ أصالً : وشخىف ذم مًهٔتف , إٕف خٌٖ روٚه ذم ضٚظتف  : وإٕام يَٚل 

ًِ  , هذا ذم طٚهر افقجقد , وؿد يٌوٛ ظِٔف بٌر مًهٜٔ أصالً  ؾَد أوجد هذا ذم .. ِؿ اإلهلل وأمٚ ذم بٚضـ اف

 .واهلل أظِؿ , ـؾ دائرة بام ظِؿ  ومل يزل يتجذ ظذ, فٌوٛ دائرة افروٚ وهذا ذم دائرة ا

 : ًٍْٕٚ بفو ريض اهلل ظْف ثؿ ؿٚل ادٗفػ 
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 .( وإما ظدٌل  ا إما ؾضٌؾ َٕنَّ  9 فا حسـةٌ ـؾ   اهللِ أؾعاُل ) -4

أوجده : ؾٚفُقن ـِف مُِف .. وأمٚ افًدل , ؾيٚهر جع .. أمٚ افٍوؾ : ؾال يَٚل ذم رء مْٓٚ بقء 

ؾَد .. ؾ٘ذا ؾًؾ ذم مُِف مٚ صٚء : ؽ ِْ وٓ فذات افُقن ذم ذاتف مِ  , فٔس فًقاه ؾٔف ذك, دم بٚختٔٚره مـ افً

وافُقن مُِف , وهق شٌحٕٚف ٓ شقاه , ـ طِؿ ؽره وتكف ذم مُِف إٓ مَ  ٕف ٓ يًّك طٚدًٚ ٕ: ظدل 

ٕن حظ افًٌد : افثٌٚت وافتُّغ ٓ أهؾ افُامل ذم افَٔغ وإأؾًٚل اهلل ـِٓٚ حًْٜ  وٓ ينٓد , واشتحَٚؿف

: ؾ٘ن افنٓقد ٓ متٔٔز ؾٔف  : ـقن طٓقرهٚ ذم أثٚر ظىًٚء أو مًًْٚ ثؿ ٓ ظِٔف بًد , ب صٓقده ٕوصٚؾف مـ افر

 .ؾال تًدد وٓ دمزي : ٕن ذات احلؼ تًٚػ تتجذ ذم افهٍٚت 

وذفؽ : اجلالل واجلامل يُقن ذم صٓقد إصٚؽر وافوًٍٚء ٕقع متٔٔز بغ افًىٚء وادْع و 9 كعؿ

ن : إوهذه افىٚئٍٜ مْٓؿ افَٚئِقن , فوًػ حدؿٜ مًرؾتٓؿ ظـ صٓقد ٕقر افذات ذم مىٚفًٜ افهٍٚت 

وهذه افًَٔدة , ن صٍٚت احلؼ ٓ ظغ ذاتف وٓ ؽر ذاتف : إوأـّؾ مْٓؿ افَٚئِقن  ,تف صٍٚت احلؼ ؽر ذا

ٌٜ , افهٚؾٜٔ بغ أهؾ افًْٜ   ن صٍٚت احلؼ ظغ ذاتف وهذه منٓدهٚ حمؼ افقجقد: إمـ ادحََغ ؿٚئِقن  وضٚئٍ

 .ًدهؿ ظـ صٓقد أثٚر وبُ , فدوام ادقاصِٜ بغ أهارهؿ وبغ احلََٜٔ  :

: ؿٚل  ( آخرهٚإػ ... فا حسـةٌ ـؾ   اهللِ  أؾعاُل ):  ن ؿقل شٔدٕٚ ادٗفػ ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بفإثؿ  

ؾٚفًِؿ : ؿتٙ أن دمري ادًِقمٚت ـام هل ذم ظِّف ديؿ اظِؿ ؿ.. احلؼ تًٚػ بٚدقجقدات ِؿ ظِ أن وذفؽ 

 وهذا أشقد وهذا أمحر وهذا ,إٔثك وهذا  ذـراً ِؼ ُخ هذا  ملِ  : إٕٚ ٓ َٕقل : ؾُام َٕقل: ٓٚ ذ هق زوُج : إيّدهٚ 

 أظىك هذا ملِ : َقل ٕؾال : وهُذا ذم شٚئر تْقع ادقجقدات واختالؾٓٚ وتٍٚوت خَِٓٚ وأصخٚصٓٚ  ... هبّٜٔ

 .  ذم ظِؿ اهلل مل يًِّف أحدِؿ ادًِقمٚت ظذ مٚ هل ظِٔف ٕن ظِ  : أصَك هذا  أشًد هذا وملِ وملِ ,  مْع هذا وملِ 
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 ظِٔف بٚفٍوؾ وأخر دمذَّ وأحدمهٚ  , بٚهلل تًٚػ وصٍٚتف ـامل ادًرؾٜ ـٚمِغِ  غِ ؾِق ؾروْٚ ظٚرؾَ 

وأصٓده حية ؿربف ووده , ة افًدل وادْع فذ ذاؿفأافٍوؾ دمِٔف فذي افًدل وفذي ثؿ ـنػ اهلل , بٚفًدل 

ًَ , دٚ اختٚر افٍوؾ ظذ افًدل ..  وحٌف ِّف تًٚػ بخَِف وأن ظِ  , ذم اخلِؼ ظغ احلؼ وافُامل هؿ أن تدبرِِ وف

ودؿٔؼ ظِؿ اهلل ذم ادًِقمٚت  إذ ذم خٍلر ؟! ؾُٔػ ذم افٍوؾ  : وأحقاهلؿ يَتيض افنُر وافرى ذم افًدل

ـَ  وأهار جِٜٔ ؽر , حٚفٜٔ صٚؾٜٔ  أذواٌق .. ـامل افُنػ  ظـ منٚهدة صٍٜ افًِؿ اإلهللنػ اهلل فف دـ 

َّٕ : متْٚهٜٔ   .ك فِحٚدث اظساض وإتَٚد ظذ افَديؿ افًِٔؿ احلُٔؿ ؾٖ

 : وًٍْٕٚ بف ل ادٗفػ ريض اهلل ظْفثؿ ؿٚ

 . (ـاؿْش تُ  وٓ ؿْ ؾسؾ  9  افػقاحَش  مَ حرَّ  فُ أكَّ  معَ  فُ افُ أؾعَ  ما دم افقجقدِ  ـؾ  ) -1

 , م افٍقاحش ظذ أفًْٜ افرشؾوفُْف حرَّ , احلََٜٔ إٓ اهلل  ؾٚظؾ ظذ إٔف ٓ: أي : ومًْك أؾًٚفف 

ٓ أؿدام ؾ٘هنٚ مزفٜ ؿدم وٓ تثٌٝ ؾٔٓٚ إ: ة ؾًِؿ ٕمره وٓ تْٚؿش هذه افًٌٚر : وهذا افتحريؿ مـ أؾًٚفف

وإٔٝ وأؾًٚفؽ , ؾال تَْض ؾًِف بًٍِف : ًِف ؾُؾ مٚ ذم افقجقد ؾ: افِدين اإلهلل  افراشخغ ذم افًِؿ

 : وهل شٌٔؾ افرشؾ ظِٔٓؿ افًالم , ؾًِقك شٌٔؾ افًالمٜ أفٔؼ بذي افًَؾ: وأؿقافؽ وظَٚئدك مـ ؾًِف 

ًٚ  وظَالً  ٕهنؿ أـّؾ ظِامً : َٕٔٚد وافتًِٔؿ هلؿ أوػ مـ افتٍتٔش ؾٚٓ ٕهنؿ أمْٚء اهلل تًٚػ ظذ  : ومًرؾٜ وأدب

 .ومُِقتف أهاره ذم مُِف 

ومٚ زاد افرشؾ وٓ , واختٔٚره  اهلل ٕهنٚ بًِؿ: وخمٚفٍتٓٚ هق افٌٚضؾ , ؾٚمتثٚل افؼيًٜ هق احلؼ 

وحتريؿ افٍقاحش ؾًؾ اهلل تًٚػ , ؾّـ , ؾام ذم افقجقد ؾًؾ اهلل  :بٚختٔٚرهؿ واشتَالهلؿ مثَٚل ذرة َٕهقا 

مجٔع و, إهنٚ مـ مجِٜ خِؼ اهلل : وؿٚل , فٍقاحش مـ افرشؾ حتك إٔف اشتحؾ ا ظَالً  وأ ادظك إٔف أـّؾ ظِامً 

وؿد بغ اهلل تًٚػ افٍقاحش مٚ , وفٔس فف ظْد اهلل بْٜٔ وٓ دٓفٜ , بٚفرشٚفٜ  ؾَد ـٍر ..ادخِقؿٚت ؾًؾ اهلل 
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: ِؿ بٚفُتٚب وافًْٜ ذ ـؾ ذي ظِ تُٚد ختٍك ظ طٓر مْٓٚ ومٚ بىـ ظذ فًٚن ٌٕٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حتك ٓ

ؾال هٚدي .. ومـ يوِؾ اهلل  , وهلٚ افًٚؿٌٜ احلًْك ذم افداريـ , َٚمٜ هل افًًٚدة ذم افدٕٔٚ وأخرةشتؾٚٓ

 اهدٕٚ ؾّٔـ هديٝ . : افِٓؿ , بًد احلؼ إٓ افوالل  وفٔس, فف 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ

ڱ ڱ ڱ ڱ ): تعاػ  فُ ؿقفُ  افؽؾَّ  وجيؿعُ ,  جمذوٌب  وشافٌؽ  , شافٌؽ  جمذوٌب ) -6

 . ((ں ں ڻ ڻ ڻ

, واؿتحٚم حٚل بًد حٚل , وافًِقك بستٔٛ وحط وترحٚل , ضل ادًٚؾٜ بنظٜ : مًْك اجلذب 

هق ادحّقل ذم , ؾٚدجذوب افًٚفؽ  :وافًٚفؽ شٚئر , ؾٚدجذوب حمّقل  :وظذ خىر ؽرق وأوحٚل 

, ًٍْف ر بئرحٚفف , وافًٚفؽ ادجذوب هق افًٚوشِقـف ذم اجلذب مروره ظذ ادًٚؾٚت وحىف وت, ادٓٚفؽ 

ًٚ : وإٕٚبتف ذم شِقـف أدتف اػ هنٚيٜ أهؾ اجلذب   .ذم شِقـف بٚهلل  فُقٕف مٓدي

وافثٚين بٚذل  , ػ حية افنٓقدإقل حمّ , خمهقص بٚفٍوؾ واجلقد: أي : ؾٕٚول جمتٌك 

ل , واهلدايٜ ه ؾٚإلٕٚبٜ هل احلٚمِٜ ظذ افًِقك :ػ ادَهقد إٕٚبتف إواصؾ هبدايٜ اهلل وصدق , فِّجٓقد 

 , وـؾ ذفؽ بٍوؾ اهلل وظْٚيتف , أزظجتٓٚ وحرـتٓٚ اهلدايٜ .. اإلٕٚبٜ ورؿدت ؾُِام بردت: افٌٚظثٜ فإلٕٚبٜ 

 .ر ئومثٚهلام مثٚل افراـٛ وافًٚ, ؽر أن إول حمٌقب وافثٚين حمٛ مٌَقل ادحٌٜ 

ذم افًٌد اجلذب ؾ٘ذا اجتّع  :افًٌد وادًٌقد فِّجذوب وافًٚفؽ ثؿ إٕف ٓبد مـ ؿىع ادًٚؾٚت بغ  

تًٛ افَِٛ مـ ظٌَٚت  .. واذا مل حيهؾ اجلذب , ادِقك مِؽ ػ حيةإوصؾ بَرب وهظٜ  .. وافًِقك

ػ إمـ أثْٚء افىريؼ  رجعووحنٜ افتجريد وافتًقيؼ , ومـ هذا , وتَىع مـ خقف ؿىٚع افىريؼ  , افٍْقس
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ػ هذا أصٚر شٔدٕٚ افَىٛ إو, أو واحد ثْٚن ا ر ؾٔف إًٓٚظد وـقن افىريؼ مل يُ وفًدم اد , افٌىٚفٜ وإمٚين

 : افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف ذم تٚئٔتف افُزى

ـــــٔعَّ  ـــــْؾ  خِ ـــــ ه ًِ مُ  ـْ ِم ـــــذ دٍ ًـــــ ـــــُْام ظ  م
            

ــــــــــــِقكِ   ــــــــــــٌٔؾٍ  ش ِٜ  دارسٍ  ش ـــــــــــــ  وخٍٔـــ
 

 

ـُــــــ ظْٓــــــٚ إـثـــــــــرونَ  تــــــٖخرَ   ـقاوأظروــ
          

  َِ ــــــــمــــــــٚ ظ ُّ ًِ ــــــــقا ذم ؿى ِٜ  ـْ ٓــــــــٚ ِم  منــــــــَ
 

3 

 ُٜ  ظــــقائـــــــدٍ  واظتـــــــزاُل  ٍٕـــــــسٍ  ريٚوـــــــ
  

ــــــــــقٍب  حيــــــــــقظٍ  وؿىــــــــــعُ   ِٜ  فَِِ ــــــــــ  ممٔت
 

3 

 

 : ػ أن ؿٚلإ

ـــــعٌ  ـــــألِ  ومج ـــــذ اد ـــــٔؿِ  ظ ـــــسكِ  افًي ـــــٚ                   ب  م
  

ـِ   ـــــــ ـــــــذـرِ  ظ ـــــــْل يُ  اف ـــــــزامِ  ِٓ ـــــــٚدةِ  وافت  افًٌ
 

 

 

3 

ريدة افٌٓٚئؿ , وفقٓ مًٚؾٚت افٍْقس ج ذم ؾٓق .. ومـ مل يهؾ, ٓ وصقل فف .. شِقك فف  ؾّـ ٓ

 .     (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ):  ؿٚل تًٚػ , مٚ حتَؼ شر افًٚئريـ.. 

 : ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف ؿٚل ادٗفػثؿ 

 ـْ مِ  وهقَ , افدكقا  أمرَ  بفِ  يـظرُ  وؿسؿٌ ,  أخرةِ  بف أمرَ  يـظرُ  ؿسؿٌ 9  غِ ظذ ؿسؿَ  افعؼُؾ ) -7

ػ إ بتقجفٍ  أوْ  تدظق اهللَ َت اذا تقجفْ  أكَؽ :  لِ إوَّ  ظالماِت  ـْ ومِ ,  افدماغُ  فُ مسؽـُ و وِح افر   كقرِ 

 ـْ افدكقا مِ  أحقالِ  دم بعضِ  تتػؽرُ  َت وإذا ــْ ,  افؼؾِب   ػ جفةِ إ اً كاطر تؽقنُ ..  اهللِ أوفقاءِ  بعضِ 

 .(افرأسِ  ػ جفةِ إ اً كاطر تؽقنُ .. ها وؽرِ  ؾؾقسٍ  كحقِ 

وهق مـ ٕقر , افتّٔٔز : ؾٚفًَؿ إول هق ادحّقد ذم افدٕٔٚ وأخرة  فًَّغ مجًًٔٚ ادراد بٚفًَؾ ذم ا

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) : وهق مـ افْقر اإلهلل ذم ؿقفف تًٚػ, اهلدايٜ افذي هيدي اهلل بف بًض ظٌٚده 

, ػ اهلل إ وحمؾ افًر, اإليامن بٚهلل ورشِف وافدار أخرة  ًُـ هذا افْقر افَِٛ افذي هق حمؾوم,  (ۓ
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ٍٜ : وهق ه ذم افًٌد ذم رتٌٜ بغ ثالث مراتٛ  ػ إافٍْس إمٚرة بٚفًقء وادٚئِٜ  وهل: حتٝ افَِٛ  رتٌ

ًَ , افٌىٚفٜ وافدظٜ وافنٓقات  ٜ , وافريٚوراد ادجٚهدة وهلٚ تُ  , ش افنٔىٚنوهل مًدن افٌرور ومًن

 .وافن  وهل افروح : ورتٌتغ ؾقؿف 

وهل افتل تدخؾ احلية   (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): ربٚين ادنٚر افٔف ذم أيٜ هل إمر اف: ؾٚفروح  

ًٚ , اإلهلٜٔ وتنٚهد  وافن  , ٔف مـ أهار حية افربقبٜٔ وحٍظ افًِؿ افِدينفإدٚ تَِٔف  ويُقن افَِٛ مهٌٔ

 , افن تهٍق ادنٚهدة فِروح ءؾٌَدر صٍٚ: مثؾ افَِٛ ذم اجلًد وافروح جًده : هق حََٜٔ افروح 

ويُقن حظ افَِٛ حٛ افتالوة , ادنٚهدة يُّؾ ذاب افَِٛ مـ ـٗوس افًِقم افٌٌٜٔٔ افِدٕٜٔ  ءٍٚوبه

 .وإذـٚر وحوقر افهالة وإوراد 

افذات ذم ٕقر وحظ افن مىٚفًٜ , وافذهٚب ذم اهلل وافٌٌٜٔ بف ظام شقاه , وحظ افروح اإلخالص هلل 

 .ٚؤه فيٚهر افقجقد افَدر افذي حيرم إؾن ومالحيٜ ه , حية افهٍٚت

مثؾ : بؾ خترج مْٓٚ إخالق ادحّقدة , ثؿ افٍْس تُقن ذم هذه إحقال ـٚفْٚر ادٔتٜ حتٝ افرمٚد  

واحتامل إذى , وشس افًقرات , وؿوٚء احلٚجٚت , وافْهٔحٜ فإلخقان , وأداء إمٕٜٚ  , صدق احلديٞ

ّقل وافٌذاذة ذم افزي , خلمع ـامل افتقاوع وا ,وافًٌد ظـ أذيتٓؿ مٚ أمُـ , وافًٍق ظْٓؿ , مـ اخلِؼ 

 . هٚ مـ افًَؿ إول مـ افًَؾٗومْن  , وهذه هل افُْقز افتل ٓ تٍْك, وافتًٍػ ظـ مٚ ذم أيدي افْٚس 

يًتيضء بف اإلًٕٚن ذم , صًٚع خيرج مـ ٕقر افروح : ػ أمر افدٕٔٚ إوأمٚ افًَؿ افثٚين افذي يْير بف 

 :ومًُْف افدمٚغ , ِف اهلل بف هق افذي متٔز بف اإلًٕٚن ظـ ؽره مـ احلٔقان وؾوَّ و, مهٚفح ومْٚؾع افدٕٔٚ 

 :وافًَؾ ؾٔٓٚ مثؾ افْقر مـ افْٚر , ٕن افدمٚغ مثؾ افٍتِٜٔ : َٕص ذم اإلوٚءة .. ؾّتك خػ افدمٚغ ويٌس 

فْقر وذهٛ بٚفُِٜٔ ا إىٍٖ .. ؾّتك يًٌٝ مـ دهـ افدمٚغ: ٚغ ومًُْٓٚ ؾتِٜٔ افدم, روح فؾٚفْٚر مددهٚ مـ ا
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, مـ أبْٚء افدٕٔٚ  هق أصؾ ـثر بؾ يُٚد افثٚين يوِف ـام, مل يًٍْف افثٚين  .. ؾّـ مل يُرمف اهلل بٚفًَؿ إول: 

وٓ , وهق منر ـٔػ ـٚن , ٕن افثٚين فتدبر احلٔٚة افدٕٔٚ : مل يٍتف رء مـ افثٚين .. ومـ أـرمف اهلل بٕٚول 

 ؟! وأي جًؿ بال روح وٓ دمٚغ, دمٚغ مًدٕف , وافروح متده بنًٚظٓٚ واف, ِؼ أحد بال دمٚغ خُي 

, وبّجٚفًٜ افًَالء وممٚرشٜ أخالؿٓؿ , ػ أربًغ شْٜ إٚن بٌِقؽف ويتُٚمؾ افًَؿ افثٚين ذم اإلًٕ 

ع بف يْتٍ, بؾ ؽذاء هلؿ ذم مًٚصٓؿ ومًٚدهؿ  , فًٌٚد اهلل صٚر تريٚؿًٚ ..  ومـ أـرمف اهلل تًٚػ بٚفًَّغ مجًًٔٚ 

 .ومـ يًرؾف ومـ ٓ يًرؾف  , افًٚم اخلٚص و

 : وًٍْٕٚ بف ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف

 ـَ مِ  وتسؾؿَ  ظؾقَؽ  اهللِ ؾضَؾ  فَد فتش9  َؽ ؾقؿَ  ـْ ػ مَ إو َؽ دوكَ  ـْ ػ مِ إ كاطراً  َؽ دم ضاظتِ  ـْ ـُ ) – 8

 . (ِب افعُج 

تنٓد ؾوؾ اهلل ظِٔؽ بٖن .. افىٚظٜ ظتٌٚر بّـ دوٕؽ ذم ٓؾٌٚ :ظتٌٚر ؾٔٓٚ ػ افىٚظٜ آإادراد بٚفْير 

ّـَ   , وزادك مـ اهلّٜ واجلد وافتنّر وظيؿ اهلّٜ ذم ضِٛ اخلر, وجًؾ مـ هق دوٕؽ ذم ضٚظتف , ظِٔؽ  م

ؾقؿؽ مـ أهؾ  ٕٕؽ فق مل دمد أحداً  : ٛ بىٚظتؽؾتًِؿ مـ افًجُ : تنٓد ًٍٕؽ بٚفًجز وافتَهر و

دوٕؽ مـ أهؾ  مل دمد أحداً فق و, ٕقب هق أظيؿ مـ افذ ٛ افذيػ ظِٔؽ افًجُ خلٔ.. افىٚظٚت وافَربٚت 

وبَٔٝ , ٛ وافًآمٜ شِّٝ مـ افًجُ  .. ؾ٘ذا تقشىٝ بغ افرتٌتغ: خلٔػ ظِٔؽ افًآمٜ وادِؾ .. افىٚظٚت 

 ًٚ ًٚ , ؾقؿؽ مـ  ذم افًر ضٚفٌ , ا رء ظجٔٛ إن تٔن ودام مًف افًّؾ ؾٓذ : ممـ دوٕؽ أن يِحؼ بؽ هٚرب

 .ذ افًٌد وهق مـ ؾوؾ اهلل ظ

ص هذه افْهٔحٜ بٖهؾ وخُت , ؾجزى اهلل ادٗفػ خر اجلزاء : وهذه احلُّٜ مـ افْهٚئح افًزيزة 

مـ افًآمٜ ذم  اوأمْق, ؾَد ارتَقا مـ خقف اإلظجٚب .. افًِقك ذم ضريؼ اهلل تًٚػ , وأمٚ افقاصِقن 
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, ػ حية افُامل إهٚب ٓؿ افذؾّذهٌ: ىٚفًٜ اجلالل وافُامل وم, بام شَقا مـ ـٗوس افقصٚل : إظامل 

وإن ـٕٚٝ مـ , مـ مالحيٜ إؽٔٚر , ذم حية إؿدار , ومهتٓؿ صٍٚء إهار , اجلٚمًٜ فِجالل واجلامل 

ي ظِٔٓٚ إمقاج ذم دمر: حتك تُقن ـٚجلٌٚل افرواد ذم افٌحقر : واشتَٚمتٓٚ حتٝ تٔٚر بحقرهٚ , إٕقار 

ْٚل إٓ ٓ تُ  , رتٌٜ ظزيزة.. وصٓقد افٍوؾ مـ اهلل ذم افتقؾٔؼ فألظامل  , ؾٚفتْزه مـ اإلظجٚب :شٚئر افدهقر 

 . واهلل وي افتقؾٔؼ , بتقؾٔؼ اهلل وحٍيف وظْٚيتف

 : ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف ثؿ ؿٚل 

ـْ ,  ْح تسسِ  .. َؽ دوكَ  ـْ ػ مَ إ اً افدكقا كاطر دم أحقالِ  ـْ ـُ ) -8  (تتعْب  .. َؽ ؾقؿَ  ـْ ػ مَ إ اً كاطر وٓ تؽ

. 

اشساح وصُر , ومـ ٕير .. ػ مـ دوٕف ذم أحقال مًٔنتف إٕن مـ ٕير : ظتٌٚر وادراد هبذا افْير آ

إذ إـقان  : ظتٌٚر إٓ بٚفًَؾ افُٚمؾ وافتقحٔد افهحٔحتًٛ , وٓ يتٔن هذا افْير وآ .. ػ مـ ؾقؿفإ

 .افَٔٚمٜ   ػ يقمإِؿ بام هق ـٚئـ وؿد جرى افَ, ـِٓٚ مدبرة بًِؿ اهلل إزي 

: بًِؿ اهلل وافروٚء بًَّتف  ءـتٍٚوآ, افًٌد مـ فذة افَْٚظٜ وافًٍٜ هْٚ مٚ يٌٚذه  ؾٚدراد بٚفراحٜ

ٕن إـثريـ هؿ إؿِقن يقم : وظيؿ إمؾ ؾٔام فف ظْد اهلل ذم افدار أخرة   (ۋ ۋ ۅ):  حٔٞ ؿٚل

ـام ذم احلديٞ ,  «ـريامً  ظذ اهللِ ـانَ  وفقْ  اهللِ  ظـَد  هِ رِ ْد بؼَ  ؼَص إٓ ك..  افدكقا صقئاً  ـَ مِ  ظبٌد  ِتَ ووما أُ », افَٔٚمٜ 

َّٓ  ؽـل   ـْ ما مِ » : وذم احلديٞ ـَ  إكام أوتَ  افؼقامةِ  يقمَ   ودَّ إ ـَ  9 كقا ـػاؾاً افد   م  , فإهؾِ  ؾلٍف فؾدكقا وأٍف فؾـاطري

ُ افُص  اءُ افػؼر» : وذم احلديٞ «فِ ومشقئتِ  اهللِ بعؾؿِ  افؼاكعُ  افعػقُػ  احلر   عؿَ وكِ   . «ةِ افؼقام يقمَ  اهللِ جؾساءُ  زَّ

ًٚ  ومـ ودَّ , وـٚن افًِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ يٍتخرون بٚفٍَر ؽٚيٜ افٍخر  وـره أن  أن يُقن ؽْٔ

 ومـ أدرـف أدٕك حزن ظذ ؾقات رء مـ افدٕٔٚ وإن ظزَّ , ؾَد آثر احلٔٚة افدٕٔٚ ظذ أخرة  .. يُقن ؾَراً 
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) : ؿٚل تًٚػ, ؿٌِف مـ حٛ اهلل ورشقفف  ؾَد خعَ  .. روـثُ 

 .ؾٚفٍرح بقجقد افقء أهقن مـ احلزن ظذ ؾقاتف وإن ـٚن ممٚ يُرهف اهلل   (وئ ۇئ

ًٚ 9 كعؿ  ًٚ  .. ضقيالً  إن دام افٍرح ذم افَِٛ بقجقد افقء زمْ يٌٍؾ بف  أن ـٚد اشتٌرق مـ افَِٛ وؿت

 اموإٕام جًِْٚ افٍرق بْٔٓ, ؾٓق مذمقم ـٚحلزن .. وؿىع حوقره ؾٔٓٚ ووٜ أو ختِؾ صالتف ادٍر, ظـ ذـر اهلل 

 .ؽر أن افْٚس متٍٚوتقن ذم ذفؽ , ؿ ظذ افٍرح بٚفًْ اً فُقن اإلًٕٚن مَٓقر

ٖس بف , وٕٕف ذم ضٌع افٌؼ إٓ ؾال ب.. خٍٍٜٔ  حليٍٚت اء بقجقد افًّْٜ دبتوأمٚ افٍرح مع آ 

ًٚ  ؾٕ٘ف ٓ: ٕؿقيٚء مـ إوفٔٚء ا , ػ احلٔٚة افدٕٔٚ إفتٍٚت خلِق ؿِقهبؿ مـ آ : يٗثر ؾٔٓؿ حدوث افًّْٜ صٔئ

وؿد ـٚن , ذب .. أـؾ وبٚفؼب .. بٕٚـؾ  فٔفإ ؾ٘ذا ُأيت: ن مْٓؿ مـ يًْك ًٍٕف ذم إـؾ وافؼب أحتك 

.. أـؾ وإٓ  .. ٚمًٚ ؾ٘ن وجد ضً: ومتيض ظِٔف إيٚم افُثرة  , وٓ ظىنًٚ  جقظًٚ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل ينُؽ 

ًٚ  , شُٝ ـِ فرَض  اهللَ إنَّ »:  وذم حديٞ, وؽذاء ضقل هنٚره وفِٔف  وـٚن يُتٍل بامء زمزم ذب  بلـؾِ  افعبدِ   ظ

 . «هِ ظذ ظبدِ  فِ كعؿتِ  رى أثرَ يَ  أنْ  حيب   اهللَ إنَّ » : وذم احلديٞ , «احلديٞ ... ظؾقفا هُ ؾقحؿُد  ـؾةِ إُ 

وإذا ,  افصاحلغَ  بشعارِ  مرحباً :  ؾؼْؾ  .. مؼبالً  افػؼرَ  َت إذا رأيْ » :وذم حديٞ مقشك ظِٔف افًالم 

وذفؽ ظـ : مٚ يٌٚذ اجلًد وبؼتف مـ افٌِٚس : وافنًٚر  «فُ ظؼقبتُ  ؾْت ج  ظُ  ذكٌب  : ؾؼْؾ  .. ك مؼبالً افغـَ  َت رأيْ 

مدحٓؿ  , ؾَد ـره وصػ افهٚحلغ.. ؾّـ ـرهف : ـقن افٍَر أخص فٌٚس افهٚحلغ بغ يدي اهلل ظز وجؾ 

ػ هذه إو, شتٌنٚر يقشًقا فف ذم افَِٛ مـ افٍرح وآ: أي  : اهلل بف وأمر إٌٔٔٚءه ظِٔٓؿ افًالم بٖن يرحٌقا بف

اإلصٚرة أصٚر بَقل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف حٔٞ 

 : يَقل صًراً 

         ؾخــــــــــــِري صــــــــــــٚرَ  ظٌــــــــــــدٌ  إٔــــــــــــٚ

 

ـَ   ـــــــــــــّ  واوـــــــــــــىراِرْي  ؾَـــــــــــــرْي  و

 .إتٓك  
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ًٚ : ؾتَٚر افًٌد بُامل افًٌقديٜ اػ اهلل : اأحدمهٚ وهق إظذ : وافٍَر ظذ مًْٔغ  بٚهلل  بحٔٞ يُقن ؽْٔ

 : وؿٔؾ ؾٔٓؿ صًراً , ظام شقاه مـ افقجقد , وهبذا افقصػ شّل افهقؾٜٔ ؾَراء 

َّٓ  افًــــــٔشِ  فــــــذةُ  مــــــٚ ُٜ  إ           افٍَــــــَرا صــــــحٌ

 

ـــــــَرا وافًـــــــٚداُت  افًـــــــالضغُ  هـــــــؿُ    وإم

وادراد مـ هذا افٍَر خٍٜ احلًٚب وادْٚؿنٜ وافًٗال ذم مقؿػ افَٔٚمٜ : خِق افٔد مـ ادٚل : وافثٚين   

يُٚد  ؾقرد ؾٔف إٔف ٓ : إذ ٓ أـّؾ مـ شٔدٕٚ ظٌدافرمحـ بـ ظقف وـٚن مـ أهؾ بدر وافًٚبَغ إوفغ: 

: وورد  , يدخؾ اجلْٜ بًدهؿ بًؼيـ ظٚمًٚ : وورد , اجلْٜ  يـ دخقًٓ وإٔف آخر ادٓٚجر , يدخؾ اجلْٜ إٓ حٌقاً 

ؾٌٕٚمـ  .. أمٚ ذم افدٕٔٚ :مـ ادٚل ذم افدٕٔٚ وأخرة  افٍَراء ؾال صؽ أن يٍتخر :اجلْٜ  آخر افهحٚبٜ دخقًٓ 

إجالف  ٕٚٚةومً, ومَٚشٚة حٍظ إمقال , وافًالمٜ مـ آؾٚت ادٚل وتًِط افًالضغ وإذار 

يتٔن حٍظ ادٚل إٓ  إذ ٓ: واؿتحٚم إذيٚت وادنَٚت , وهتؽ افًروض وهتؽ ادروءات  , وإظراب

ؾٚٔيٚت وإحٚديٞ ذم .. ػ ؽر ذفؽ مـ راحٚت افٍَراء وشُقن أحقاهلؿ , وأمٚ ذم أخرة إ, بذفؽ 

 .ختٍك ظذ ذي بهرة ذم افديـ وظِؿ وتٌغ  ٓ, افٍَراء ـثرة صٓرة 

 : دٗفػثؿ ؿٚل ا

 . (اهللِ معَ  بـقةٍ  ظؿؾٍ  فؽؾ   واؾْؼ )-31

بٖن  :تف ذم تِؽ ادًٚذة مع اهلل هلل وأن تُقن ٕٔ, مًٚذة افْٚس بحًـ اخلِؼ : قاؾَٜ افُؾ وادراد بّ

 .مـ ظٌٚد اهلل ذم مروٚت ؽره مـ خِؼ اهلل  وٓ يٌش أحداً , يداهـ وٓ يرائل بىٚظٜ اهلل  ٓ

وصٓقد , أن يُقن ؿهده بتِؽ ادقاؾَٜ ضِٛ مروٚت اهلل ظز وجؾ  : ومًْك ـقن افْٜٔ مع اهلل

 .ػ صٓقد ظِؿ اهلل وؿدرتف ؾٔٓؿ إؾٔسؿك بّنٚهدهتؿ : ومىٚفًٜ تدبر اهلل ؾٔٓؿ , وحدة اهلل ؾٔٓؿ 
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, أو أذيٜ ظٌد مـ ظٌٚد اهلل , أو تؤٔع حؼ مـ حَقق اهلل , ذم ؽر مًهٜٔ اهلل : وادراد بّقاؾَٜ افُؾ 

 ادخؾقؿغَ  بسخطِ  اهللِ ءَ رضا افتؿَس  ـِ مَ  »:  وذم احلديٞ, تدرك  افْٚس ؽٚيٜ ٓ ٚءؾ٘ن رو: إلضالق ٓ ظذ ا

 ظـفُ  أشخطَ وَ  ظـفُ  اهللُ  طَ شخِ ..  اهللِ سخطِ ب ادخؾقؿغَ  ءَ رضا افتؿَس  ـِ ومَ ,  فُ خؾؼَ   ظـفُ وأرَض  فُ ظـْ  اهللُ رَض .. 

 .إتٓك  «ادخؾقؿغَ 

 :وًٍْٕٚ بف ريض اهلل ظْف  وؿٚل ادٗفػ

 .(ادخافػغَ  ومداراةِ  ادقاؾؼغَ  حبةِ بؿ 9 أصدؿاءَ  فؿْ ـؾَّ  افـاَس  اختذِ ) -33

 , هؿ ادًتَّٔقن ظذ ضٚظٜ اهلل نقوادقاؾَ, حقائجٓؿ  ٚءمًٚوٕتٓؿ وؿو:  ادراد بّهٚدؿٜ ادقاؾَغ

 . ثؿ حٍظ افَِٛ مـ شقء افيـ هبؿ

 ,  ٞ ٓ مًهٜٔ , وٓ يًِؿ اإلًٕٚن مع ادخٚفىٜ أبداً وادراد بّدارات ادخٚفٍغ مراظٚة أحقاهلؿ حٔ 

ُّ  , ٕن مداراة ادخٚفٍغ صًٌٜ جداً  :وإٕام افًالمٜ ذم افًزفٜ   , ؾ حًـ خَِفوٓ يَدر ظِٔٓٚ إٓ مـ ـ

 .وصٌرت افدٕٔٚ ذم ؿٌِف , وهٕٚٝ ظِٔف ًٍٕف 

صحٔح , شِٔؿ افَِٛ , ؾٌٚفيورة تُقن ذم ؿِٛ ـؾ مٗمـ تَل .. وأمٚ حمٌٜ ادقاؾَغ وصداؿتٓؿ  

واهلل حيٛ , ؾهحٌٜ ادتَغ شًٚدة ذم افدٕٔٚ وأخرة : مٓذب إخالق , ظٚمل بٚفُتٚب وافًْٜ , افًَٔدة 

 .ادتَغ 

 : ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف ثؿ ؿٚل ادٗفػ

 . (؟! ما تريُد  ـؾَّ  افـاسِ  ـَ مِ  تريُد  ؾؽقَػ 9  ما تريُد  ـؾَّ  َؽ كػِس  ـْ مِ  جتْد  لْ  أكَت )  -11



- 26 - 
 

,  ٕٕف ٓ يُقن ذفؽ أبداً : مْٓؿ مٚ تٔن ؾخذ واؿٌؾ : تىٚفٛ افْٚس بّراداتؽ ـِٓٚ  إٔؽ ٓ: ادًْك 

 ؾ٘ن اإلًٕٚن:  مل يتٔن فؽ مـ ًٍٕؽ مجٔع أحقافؽ: أي : ؾٕ٘ؽ مل دمد مْٓٚ ـؾ مٚ تريد : ػ ًٍٕؽ إوإير 

وٓ يَدر ظذ , ٍقتف ذفؽ ويْدم ظِٔف ؾٔ, ؾٌٌِٔٓٚ افًُؾ وافًجز , ؿد يىٚفٛ ًٍٕف بحٚفٜ ؾٔٓٚ صالح مًٚش 

 ًٚ ًٚ  ؿٓرهٚ ثٕٚٔ ؾُٔػ .. وهُذا , ؾ٘ذا مل تًىف ًٍٕف مـ ًٍٕف مٚ ؾٔف صالحف وؾالحف ذم دٕٔٚه وأخراه  ... وثٚفث

بؾ يرى حتك ذم , ذم افديـ  وإن ـٚن مىِقبف ومراده مـ اخلِؼ مثالً  ؟! يىّع ذم اخلِؼ أن يًىقه ـؾ مٚ يريد

 .فتقؾٔؼ وادنٔئٜ وافَوٚء وافَدر وهذا فُقهنؿ مَٓقريـ حتٝ افَدرة اإلهلٜٔ وا : يريدأهِف وأوٓده ؽر مٚ

, ؾال يىّع ذم ضٚظٜ افْٚس فف .. وإذا مل تىع اإلًٕٚن ًٍٕف ذم ـؾ مٚ يريد ذم صالح مًٚصف أو مًٚده  

 .ٚفػ مع أن اإلًٕٚن ٓ خيِق مـ ظدو وحٚشد ومْٚطر وخم

فىّع وافْير ذم ـقن افْٚس يًىقٕف ـؾ مٚ يريد وإن ـٚن مـ ؿىع ا: وادراد مـ هذه احلُّٜ  

 . ـثراً  واً ذوأُ  بؾ, درـقا مـ افْٚس ـؾ مٚ أرادوا إذ ٓ أـّؾ مـ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ومل يُ : افهٚحلغ 

 :ريض اهلل تًٚػ ظْف وًٍْٕٚ بف  ثؿ ؿٚل ادٗفػ 

 حيصَؾ  أنْ  ٓبدَّ ..  إذا اشتؿرَ  افصافُح  افعؿَؾ  نَّ ؾن9  افبطالِ  ادخؾصِ  ـَ مِ  خرٌ  ادرائلْ  افعامُؾ )  -31

 ( .ػ اإلخالصِ إه ؾرد  9  فُ ذاتُ  حقُث  ـْ مِ  ؾِ افعؿ س  ب كقرٌ  ففُ 

ٕن افٌىٚفٜ ٓ خر : مـ إٔف حٍظ وؿتف وجقارحف مـ افٌىٚفٜ  (طالِ باف ادخؾصِ  ـَ مِ خر ٌ): وؿقفف 

ؾ٘ن دوام افًّؾ افهٚفح مـ  :ٌْف ظْد ؾقات ظّره ؽ ؾٔتٌغ: وادخِص بال ظّؾ ـٚفنجرة بال ثّر , ؾٔٓٚ 

 .ـتٖثر ادٚء ذم إرض  : ذم افٍْسفف تٖثر  .. صٔٚم وؿٔٚم وتالوة واظتُٚف وصدؿٜ وحٟ

, ًض فف ٌؾًِؾ اهلل أن يْير اػ ذفؽ اف: خيِق مـ بًض اإلخالص ذم بًض افًّؾ  ثؿ إن افًّؾ ٓ 

ؾرده ـِف اػ اإلخالص , وهذا ـِف إذا , ص ذم مجٔع افًّؾ ؾٔؼق ٕقر اإلخال , ؾٔجٚوز ظـ افًٌد بًٌٌف
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ؾٓق مٔٝ ٓ حٔٚة .. ؾٖمٚ افًّؾ افذي دخؾ ؾٔف بْٜٔ افريٚء  :ظِٔف افريٚء  دخؾ ذم إظامل بْٜٔ خٚفهٜ ثؿ ضرأ

 . ؾٚفْٔٚت أرواح إظامل : «بافـقاِت  إكام إظامُل »: حلديٞ : فف وإن أخِص ذم بًوف 

وافٌٚفٛ أن ادخِهغ ٓ يُقٕقن إٓ , ؾٓق أمحؼ مٌرور .. إن تهقر وجقده  لوأمٚ ادخِص افٌىٚ 

, ٕن اإلخالص مـ أهار افتقحٔد وـامفف : مًٚرظغ وجمديـ ومنّريـ ذم اإلؿٌٚل ظذ اهلل وافدار أخرة 

.. ومـ ـٚن ـذفؽ  , ٚهلل ورشِف وـتٌف وافدار أخرة ب وٓ يُّؾ ذم افًٌد افتقحٔد حتك يُّؾ ظِامً 

 .ٌٚس افٌىٚفٜ ويٌِس ثٔٚب افتنّر ؾٌٚفيورة خيِع ف

ثؿ اظِؿ أن افريٚء بىٚظٜ اهلل مذمقم بُؾ وجف وحٚل , وؿد ؾهؾ افُالم ؾٔف بٌٚيٜ افٌٔٚن شٔدٕٚ  

ؾِٔىٚفع ذم افريٚء .. ؾّـ أراد أن ينٍل ؽِِٔف  : اإلمٚم حجٜ اإلشالم افٌزاي ريض اهلل ظْف ؾجزاه اهلل خراً 

 . شإلحٔٚءا»وافًجٛ مـ 

 اجلاهِ  حب  » : حلديٞ: ومدده مـ حٛ اجلٚه وادٚل , ويًّك افؼك اخلٍل , وافريٚء مـ افٍْٚق  

ؾِٔزهد ذم اجلٚه .. ؾّـ أحٛ افًالمٜ ذم أظامفف مـ افريٚء  «افبؼَؾ  اداءُ  ـبُت ـام يُ 9  افـػاق دم افؼؾِب  ـبَت يُ  وادالِ 

ـ ذم ؽٚيٜ م..بًّؾ افًٌد جٌؾ ريض اهلل ظْف ذم صًقد احلٍيٜ  مًٚذ بـ ادنٓقر ظـ  ٌدايٜاف, وحديٞ  وادٚل

وهتذبٝ ٍٕقشٓؿ بٚفريٚوٚت , مْف إٓ إؿقيٚء افذيـ إّحٝ ادقجقدات مـ ؿِقهبؿ  وٓ خيٚف , افتنديد

 . واهلل تًٚػ أظِؿ , مـ منٚهدة أوصٚف احلََٜٔ حتك امتألت ؿِقهبؿ ٕقراً , إـٔدة 

 : ػ ظْف وًٍْٕٚثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل تًٚ

,  افعؿؾِ  جـسِ  ـْ مِ  اجلزاءَ  ؾننَّ 9  ما تستحؼ   اهللُ َؽ يعطِ  .. ٓ يستحؼ   ـْ ومَ  يستحؼ   ـْ مَ  أظطِ )  -34

ـْ  يضاظُػ  واهللُ  .  (يشاءُ  د
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وهُذا يُقن , بذفتف دـ ـٚن ـٔػ ـٚن مـ ؽر متٔٔز .. ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ : فُٔـ ظىٚؤك هلل  : وادراد

ٕٕف : ؾًٔىٔؽ شٌحٕٚف بحًٛ  مٚ ئِؼ بُرمف وجالفف : ػ ظِّؽ إٚػ مـ ؽر ٕير جزاؤك مـ احلؼ تً

 . اجلقاد ادىِؼ احلََٔل

ؾ٘ذا ظِؿ اهلل تًٚػ بْٜٔ ظٌد ومهتف  : ػ افًٍؾإواهلّٜ ذم افًٌد ٓ  ػ افْٜٔإثؿ إٕف شٌحٕٚف إٕام يْير  

ٕن خزائـ جقده ظـ  : ًىر ذم ـتٚبأظىٚه مٚ ٓ يدخؾ ذم احلًٚب وٓ ي.. ووجدهٚ ؾقق ؾًِف وؿقفف 

 صعقدٍ  قا دمْ ؿامُ  ؽؿْ وجـَّ  ؽؿْ وإكَس  ـؿْ رَ وآِخ  ؽؿْ أوفَ  أنَّ  فقْ » : ـام ذم حديٞ: ؾال تٍْد بٚفٌذل واجلقد :  (ـْ ـُ )

إٓ صَل  م افًىٚرَ وفـ حُي , وافرب هق ادًىل  ؾٚفًٌد حمؾ افًىٚ:  «احلديٞ ... فُ مسلفتَ  ً ـاّل  ُت ؾلظطقْ  سلفقنْ ؾ

. 

 : ٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْفثؿ ؿ

 . (ٌؾ تغاؾُ  ثؾثاهُ  ـُ ادممِ ) -31

وهق أن يًّع افَقل ويرى افًٍؾ ويَقل  : تٌٚؾؾ ؾقق افٌٍِٜفظـ أؿقال افْٚس وأؾًٚهلؿ , وا: أي 

وهذا ذم حؼ مـ خيٚفط , ثِثٚ وؿتف : أي  : (ثِثٚه)ومًْك ,  مٚ رأيٝ وٓ شًّٝ وٓ ـٚن رء : ف ذم ًٍٕ

ٔع وؿتف بحٞ وتٍتٔش وؾتْٜ ؾجّ.. ؾجّٔع وؿتف فف , وأمٚ ادْٚؾؼ  .. بًٍْف وديْف اظتزل وؾرَّ وأمٚ مـ , افْٚس 

 .ومهقم 

ٛ واشتَٚم , شِؿ افَِ.. ؾ٘ذا اظتزل أو تٌٚؾؾ  :وافَِٛ إٕام ييه مٚ يدخؾ ظِٔف مـ احلقاس  

 .وخمٚفىٜ افْٚس ؾتْٜ 

 :ثؿ ؿٚل ريض اهلل ظْف  
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 (ؾػةِ افؽُ  تركُ  : فػةِ إُ  رشطُ ) -36 

يتحّؾ مٚٓ يىٔؼ : أي  :ٍٜ هل أن تتُِػ ٕخٔؽ ويتُِػ فؽ ٕن افُِ: ؾال تدوم أفٍٜ مع ـٍِٜ  

ًده ٍرح  بٌُ يحتك يُٚد , ػ ـراهٜ واشتثَٚل أخٔؽ إدي وهذا يٗ, ادراؿٌٜ ذم افَقل وافًٍؾ مـ احلنّٜ و

  .وؽٌٔتؽ ظْف 

 : ثؿ ؿٚل ريض اهلل ظْف 

 (ؾِؼ اخلَ  معَ  ؾٌؼ وُخ  , احلؼ   معَ  صدٌق  : اخلراِت  جمؿعُ ) -37

ِؼ مع اخلُ إذ افهدق مع اهلل مـ أظذ مَٚمٚت افَٔغ , وحًـ  : وهذا وصػ ظٌٚد اهلل افهٚحلغ

ـر إٓ وٓ يُقن مٚ ذُ , ن افٍْس وؿىع ضٌٔٚهنٚ ورظقٕتٓٚ مـ ـامل افتقاوع هلل وادًرؾٜ بجالفف وهقا.. ِؼ اخلَ 

وهذا ـِف , وذم ذفؽ مجٔع اخلرات افدٕٔقيٜ وإخرويٜ , دار أخرة ورشِف وـتٌف واف مـ شًٜ افًِقم بٚهلل 

وٓ حقل وٓ ؿقة , , وافًِؿ شٌٛ شًٚدة افداريـ واجلٓؾ ظًُف ؾوؾ اهلل يٗتٔف مـ ينٚء وخيتص مـ ينٚء 

 .إٓ بٚهلل 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ

 , فِ معصقتِ  عَ م مـفُ  رَ وافتـػ   اكَ وإيَّ ,  فِ بطاظتِ  ظذ اهللِ تدفَؾ فوا اكَ إيَّ )  -38

 (حالٍ  ظذ ـؾ   فقلَس وا اكَ وإيَّ  

 :افٍرار مْف تًٚػ : أي : وافٍْرة  , ظذ خىر.. اإلدٓل ظذ اهلل مع صٓقد افىٚظٜ وـقهنٚ هل شٌٌف 

 ًٜ ًٚ :  مًهٔ , بؾ ادراد افتقبٜ ظْد ادًهٜٔ , فٔس ادراد .. فِىٚظٜ  مـ افتقبٜ تٚرـًٚ  بٖن يٌَك ذم ادًهٜٔ هٚرب

 .وافٍرح هبٚ مـ حٔٞ إهنٚ ًّٕٜ ظٚجِٜ وآجِٜ   , ْد افىٚظٜوافنُر ظ
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 فدٕف وأن فف , ففب وإٔف حمٌقب ظْد اهلل ومَرَّ , ٌقفٜ بحٔٞ تيـ أهنٚ مَ : وأمٚ اإلدٓل هبٚ ظذ اهلل 

 .جمٓقل .. اهلل وافَرب مْف  وافًِؿ بٚفًًٚدة ظْد , ٕن ؿٌقل افىٚظٜ جمٓقل: ؾّذمقم .. هبٚ ظذ ؽره  ؾوالً 

حليٚت افًٌد ظـ افتقبٜ بًد ادًهٜٔ وفق  ًدٕن بُ  :ؾّذمقم .. ظْد ادًهٜٔ  مـ اهلل مٚ افٍراروأ

 .ؾربام يدرـف ادقت وهق ذم افٍرار وظدم افتقبٜ وافًٔٚذ بٚهلل  : خمقف جداً  .. ٍٜخٍٔ

 , افْدم ٕن مًيؿ أرـٚن افتقبٜ: ت أشٌٚب افتقبٜ وتًنَّ ؿ افذٕٛ ظيُ  نْ إو , ؾٚدحّقد افتقبٜ حًٚٓ  

وذفؽ مـ بٚب ادٗاخذة ذم : ؾتُِّٜ فِتقبٜ .. وأمٚ رد اديٚمل واشتحالل اديِقمغ , وافًزم ظذ أٓ يًقد 

, ؾٍُٔل افْدم افُع مـ بٚضـ افَِٛ .. وأمٚ ؾٔام بْٔف وبغ اهلل اخلٚفؼ , هذا ؾٔام بْٔف وبغ ادخِقؿغ , أخرة 

ػ هذا إَىًل افُع اجلزمل ظذ أٓ يًقد وافًزم اف, افْٚس ؾَط افثٚئر مـ اخلقف واحلٔٚء مـ اهلل ٓ مـ 

وادٔٚه , ؾٍٔر مـ ادًهٜٔ ؾراره مـ افْٚر ادحرؿٜ : بٖن يرى افذٕٛ هق افْٚر بًٍْف : افذٕٛ وفق أن حيرق بٚفْٚر 

 .وافًّقم ادُِٜٓ , ادٌرؿٜ 

فيْف أهنٚ مدخقفٜ : قهلٚ ظْد اهلل بٖن ئٖس مـ ؿٌ: مٚ ظْد ؾًؾ افىٚظٜ وأمٚ افٖٔس مـ رمحٜ اهلل إ  

ومـ ـٌٚئر  ؾحرام.. فًيؿ ذٌٕف : بٖن ئٖس مـ ؿٌقل تقبتف وافتجٚوز ظْف : مٚ ظْد ؾًؾ ادًهٜٔ إو , ومًِقفٜ

وٓ ادًهٜٔ , ؾال افىٚظٜ شٌٛ روٚه  :ًٚػ ؽْل ظـ ضٚظٜ خَِف ومًهٔتٓؿ ٕن اهلل ت: افذٕقب افٌَِٜٔ 

ًٚ .. ؾِق مل يىًف أحد ومل يًهف أحد : ن مـ أوصٚؾف افذاتٜٔ وصٍٚ روٚه وؽوٌف بؾ,  شٌٛ ؽوٌف  ـٚن متجِٔ

 .بقصػ ؽوٌف وروٚه ذم ًٍٕف 

   َِ َِ , ؼ اخلِؼ فرى ظْٓؿ أو يٌوٛ ظِٔٓؿ ومٚ خ وٓ شٌٛ , فف ؾٔٓؿ  َٜٓؿ مـ ؽر حٚجبؾ خ

, ل ذاتف وصٍٚتف مـ حٔٞ ـام: بّثٚبٜ .. ؾ٘ن إجيٚد افقجقد وظدمف ظْده تًٚػ : حدث فديف اؿتٙ وجقدهؿ 

َ  : ومـ ذا افذي يَقل فف ثؿ مـ ذا ؟ بٖي مًْك وأي وجف مـ احلٚجٜ : خَِٝ اخلِؼ وإٔٝ ؽر حمتٚج افٔٓؿ  مِل
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َ : افذي يَقل فف  َ  , ختَِٓؿ مـ ؿٌؾ ملْ  مِل , وادٌدي وادًٔد , ؾٓق اخلٚفؼ وادحٔل وادّٔٝ ؟ ٓ هتُِٓؿ بًد  ومِل

ٖل ظام يًٍؾ, ٌْل احلّٔد افوهق مع ذفؽ , وافًٍٚل دٚ يريد  ًْ  . ٓ ُي

ًٚ آويُقن , ومـ ئٖس مْف ظْد ادًهٜٔ    وذٕٛ , ؾٓق جٚهؾ بٚهلل وصٍٚتف .. ظْد افىٚظٜ  هُ مُرَ  مْ

 ًٚ ف إٔف ٓ جيقز إمـ مـ مُر اهلل ٓووج, اهلل مـ ذٕٛ يٖشف وأمْف مـ مُره ظـ  جِٓف بٚهلل أظيؿ حجٚب

 .ًٚصغ وٓ افٖٔس مـ رمحٜ اهلل فِ, فَِّربغ 

ػ اإليامن افذي هق إدراد افًِؿ اإلمجٚي افذي يرجع ا ن اهلل ؽْل ظـ افًٚدغ , وفٔس هق أظِؿ بٖ  

ٚ ـنػ اهلل فَِِٛ مـ أهار مم : بؾ ٓبد مـ ذوق هذا افًِؿ ووجدإف ذم افَِٛ رضورةً , افتهديؼ ؾَط 

ظذ مذهٛ  يًِؿ بف ؿىًًٚ , ٛ وٓ وشِٜٔ ذم هه بٌر شٌ ٕف وجد هذا افًِؿ مـ ًٍٕف ٕٚزًٓ إبحٔٞ : حيتف 

 هق وهذا افًِؿ, يًتقي ذم وجقدهؿ وظدمٓؿ  ؽْك مىًَِٚ , أهؾ احلؼ وافًْٜ إن اهلل تًٚػ ؽْل ظـ افًٚدغ 

 ما لْ  ظؾؿَ  اهللُ فُ أورثَ ..  ؿَ بام ظؾِ  َؾ ظؿِ  ـْ مَ » : وحديٞ,   (ېئ ىئ ىئ ىئ ی):  ادنٚر افٔف ذم آيٜ

ذ وافًّؾ ؾٔٓٚ ظ,  إٔف حؼ تَقى اهلل ف ؾٔام بغ افًٌد وبغ اهللوبْٔتر  ,  (ڎ ڈ ڈ ژ): وآيٜ  «يعؾؿْ 

ؾً٘ذا مـ أـرمف اهلل ,  ومراً  وحِقاً  , صدة ورخٚء : شْٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وورثتف افًٚفُغ شٌِٔف

 . وإن اصتد ؿربف وصٍٚ ذبف, مُره  مل يٖمـ  .. تًٚػ هبذا افًِؿ

ٕن افًٚرف بٚهلل تًٚػ ٓ : ؾٕ٘ام يُقن ذم اجلٓٚل .. اهلل تًٚػ ظْد مًهٜٔ اهلل  وأمٚ افَْقط مـ رمحٜ 

أي  : ٕٕف : تدارك ذفؽ بٚفتقبٜ افهٚدؿٜ اخلٚفهٜ.. ثؿ إن شٓٚ وؽٍؾ وخٚفػ , يُٚد خيٚفػ أمره ضرؾٜ ظغ 

ؾال تُٚد  : مل مًرؾتفمجٔع ظقإًٌٓٚط مجٚل احلؼ ذم : ٛ ظـ مراؿٌتف ٓ ئٌ , افًٚرف بٚهلل ذم حية اهلل: 

 .ختىر مْف خىرة أو يتٍْس مْف ٍٕس أو يِحظ حليٜ ذم ؽر ادنٚهدة وادراؿٌٜ 
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ذهٌٝ طِّٜ .. واشتٌرق حقاشف افيٚهرة وافٌٚضْٜ , ومـ إًٌط مجٚل احلََٜٔ ظذ جزئٔٚتف وـِٔٚتف  

ٕقر مجٚل  هٚلشتئٓ: ًٍٕف ؾٍٔتش ظْٓٚ وٓ جيدهٚ  حتك تُٚد تذهٛ, افقجقد احلٚدث مـ شٚئر وجقده 

مجًٔف ذاب جًّف ىِؼ , وؿد بِغ بًٌوٓؿ هذا احلٚل أن احلََٜٔ بؼيتف بًٔقف افٍْٚ وافذهٚب ذم اجلامل اد

ـرم بِحيٜ أو خىرة مـ ؾّـ أُ : أو يىٚفع  وجؾ مجٚل احلؼ تًٚػ أن ينٚهد,  مثؾ افْخٚمٜمْف آ  رَ يُ  ومل

ؾْٔٝ بؼيتف وهل و, مٔزان ظٚدف احلٚدث : أي : ٚشف ذهٌٝ حقاشف وتًىؾ ظِٔف ؿٔ.. صٓقده أو مىٚفًتف 

 .ذم خقاص حيتف وأهؾ وده وحمٌتف  هذه شْٜ اهلل,  وٓ فف ظِٔف مهىِّٜ ٓ

وفقٓ وجقده , وٓ تدوم هذه ادنٚهدة وادىٚفًٜ جلامل حية افذات اإلهلٜٔ إٓ ذم افدار أخرة  

 .. حليٜ ذم احلٔٚة ـِٓٚهبذا اجلقد وافُرم وفق  صَّ مـ ُخ مٚ ذاق تِؽ افِحيٜ وٓ اخلىرة ذائؼ , و..  وـرمف

ًٕٖل اهلل تًٚػ أن يّـ ظِْٔٚ , بال هنٚيٜ وٓ ؽٚيٜ , ػ وجف اهلل افُريؿ إذم دار افَرار بِذة افْير  ؿ أبداً ًَّ ؾٓق ادْ

 .بذفؽ آمغ 

 : بف وؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ

ـِ ُح  صاحُب  ما خَس ) -16 ـ   س ـ   شقءِ  صاحُب  اشتػادَ  وما , أخطلَ  وإنْ  افظ  . ( أصاَب  وإنْ  افظ

ـَ  فام يشءٌ ؾقؿَ  فقَس  خصؾتانِ » :وذم احلديٞ  ـُ :  اخلرِ  م ـ   حس ـُ ,  باهللِ  افظ ـ   وحس ,  اهللِ بخؾِؼ  افظ

ـ   فام يشءٌ ؾقؿَ  فقَس  وخصؾتانِ  ـ   شقءُ  : افؼ   م ـ   وشقءُ ,  باهللِ افظ حًـ  ؾُٔػ خين صٚحٛ «اهللِ  بخؾِؼ  افظ

, ىٖ ذم حًـ افيـ ٓ يي خلٕن ا: افيـ أو يًتٍٔد صٚحٛ شقء افيـ وإن أخىٖ إول وأصٚب افثٚين 

ًٚ , ٕن حََٜٔ إمر ٓ يًِّٓٚ إٓ اهلل  :واإلصٚبٜ ذم شقء افيـ تي  فًقء  ورب رجؾ ترى طٚهر ؾًِف مقجٌ

 .ؾٚفَىع بًقء افيـ ذ حمض : وهق ذم افٌٚضـ ظذ خالؾف , افيـ 
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ًٚ  طٚهراً  أيٝ رجالً ٚ إذا روأم  ـٚدْٚؾَغ  : حلًـ افيـ وهق ذم افٌٚضـ ظذ خالؾف خلز ؾًِف مقجٌ

 , ٕٕؽ إٕام أحًْٝ افيـ بًٌٛ افًّؾ افهٚفح: ؾٚفَىع بحًـ افيـ خر حمض .. ادرائغ بٖظامهلؿ 

ؾ٘ن افَِٛ : ٛ وشٌٛ شقء افيـ بخِؼ اهلل خٌٞ افَِ , وافًّؾ افهٚفح مـ مٚ ٓ تٍْك حمٌتف وحمٌٜ أهِف

حتك ٓ يُٚد يًتَد , دؾًٓٚ بًالمتف وضٓٚرتف .. افىٔٛ ٓ ختىر مْف إٓ اخلقاضر احلًْٜ , ؾ٘ذا خىرت افًٔئٜ 

 . ذم أحد ذاً 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ 

 (ؾتؼارُ وآ كؽسارُ وآ افذل  :  فقفِ إا وأؿرُب ,  دم افؽثرةِ  رُص ٓ ُت  ػ اهللِإ افطرُق ) -17

بؾ ؿٔؾ , ك مـ حٔٞ افُثرة وافًدد حُت  ٓ اهللػ حية إٚفؽ ادقصِٜ فَِِقب ادً : ؾًّْك افىرق

اخلٔالء وهق ود : ًُٕٚر وهق ود افٍخر , وآ: ػ اهلل افذل إ وأؿرهبٚ وصقًٓ , إهنٚ ظدد إٍٔٚس اخلالئؼ : 

مقجٛ ؾ٘ن افٌْك : شتٌُٚر وآ شتٌْٚء آوهق ود افٍخر  افذي:  ؾتَٚروافتٌخس واإلظجٚب , وآ

 .ـؾ إًٕٚن إٓ مـ ظهؿ اهلل ورحؿ  فِىٌٔٚن ذم

ؿد أحرؿتف ٕران , ٕهنٚ ٓ دمتّع إٓ ذم ؿِٛ زاهد ذم افدٕٔٚ : ػ اهلل إوـقن هذه افىرق أؿرب افىرق  

ْتُف مـ إؽٔٚر افيِامٕٜٔ  , افتقحٔد ٍَّ  رؾع وململ يُ .. إن رؾًتف : ؼ ؾهٚر ـٚفثقب اخلِِ : وفْٔتف أذـٚر اجلالفٜ , وَص

 .توٚع وافِزوق بٕٚرض يٌَؾ إٓ آ

ؽر  وإٔقاظًٚ , خمتٍِٜ  أن اهلل خِؼ اخلِؼ أضقاراً  : مْٓٚ :ػ اهلل مـ مجِٜ وجقه ومًٚن إوـثرة افىرق  

 .تٍَٚ ظذ ذوق واحد ومنٓد واحد ومل يُقٕٚ فق ا, ثْٚن ذم ضريؼ ذم ٍٕس واحد ا ؾِؿ يتٍؼ: مٗتٍِٜ 
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ظدم  وهلٚ مـ افَِقب حمؾ واشتًداد بحًٛ, تتْٚهك ذم افتجع  أن أشامء احلؼ تًٚػ ٓ : ومْٓٚ 

أطٓر مْف .. ٕقع فف  ـِام دمذ ظِٔف بتجع: راؿٌٜ اشؿ مـ أشامئف تًٚػ ظّره ؾَد يٌَك افَِٛ ذم م: تْٚهٔٓٚ 

 .وشع مْف وهُذا ٕ وحمالً  اشتًداداً 

افقجقد ؾٔٓٚ ضريؼ بؾ ضرق  رة مـؾُؾ ذ:   أن دمِٔٚت احلؼ بٖشامئف وأوصٚؾف ذم أثٚر ٓ : ومْٓٚ  

ًٚ , ػ اهلل تًٚػ إـثرة  مل يُـ بْٔف وبْٔٓؿ مًٚؾٚت وحجٛ وصًقد وهٌقط : مـ ظٌٚده  ودٚ ـٚن احلؼ ؿريٌ

:  فػ افرب ذم ًٍٕف وحليإؾٔهؾ افَِٛ : فٔف تًٚػ ؿريٛ حليٚت خٍٍٜٔ إـٕٚٝ افىرق .. وجْقب وصامل 

 . ٕن إـقان ميٚهر أشامئف وأوصٚؾف: ٕقر صٍٚتف ذم آثٚر خَِف وذفؽ بّنٚهدة 

ـٕٚٝ ..  (ے ے ۓ ۓ ﮲ ) : ومـ اشتْٚر ؿٌِف بّهٌٚح افْقر اإلهلل ادنٚر افٔف ذم آيٜ 

.. وأمٚ مـ ؽر ميٓر , ٕن احلؼ ٓ يتجذ فًٌِد إٓ ذم اديٚهر افُقٕٜٔ : ػ اهلل تًٚػ إ خىراتف وحليٚتف ضرؿًٚ 

فىٍٜٔ ٕقرإٜٔ مـ ظٚمل  ؽر أهنٚ تُقن فف ميٚهر, بف مـ اهلل تًٚػ ؾال يىَٔف افًٌد وإن ظيؿ وتُٚمؾ ؿر

 .ادُِقت 

ميٓر بؾ .. ومـ افًجٔٛ افٌريٛ أن ذات افًٚرف بٚهلل وأوصٚؾف ومجٔع مٚ اصتّؾ ظِٔف وجقده  

: مـ ميٚهر أخر ػ احلؼ تًٚػ بىرق أخر إوافًٌد يهؾ ,  واحلؼ ؾٔٓٚ متجؾ  , ميٚهر ـٌرة فتجِٔٚت احلؼ 

واشتَؾ ذم مًرؾٜ اهلل  , فًرف اهلل بقجقده .. وخِؼ افًٚرف وحده وتٍهٔالً  ِق مل خيِؼ اهلل إـقان إمجًٚٓ ؾ

, وفُـ افُٚمؾ يدرك ذفؽ أو بًوف , ػ اهلل تًٚػ ظذ ظددهٚ إؼ ؾٔف  , ٍٕك ـؾ ظٚرف ـؾ افىرق بّيٓر احل

 .  ك إٓ افَِٔؾ إؿؾروافَٚس ٓ يد
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ًٚ ثؿ افًجٛ مـ صٓقد افًٌ  ؟! ومتك ضرأ احلجٚب حتك يزول  , ظـ اهلل تًٚػ وبًٔداً  د ـقٕف حمجقب

هتٚ ظـ افًّؾ بىٚظٜ اهلل وظـ ؽر أن رـقد احلقاس افيٚهرة وؾس؟! د حتك يىِٛ افَرب ًٌومتك حدث اف

 .ؾال حجٚب .. وإٓ , وأطِؿ منٚهدهٚ ـِٓٚ , ؽق ظـ افٌهرة ..  ػحٍظ إٍٕٚس واخلقاضر مع اهلل تًٚ

ٍَ .. ّـ اشتَٔظ بٚهلل هلل ـامل افَٔيٜ ؾ  حتك أن ٕقمف , س وٓ حليٜ إٓ مع اهلل مل يُـ فف خٚضر وٓ ٕ

ـُ ٓ يُفٔذهٛ بٚفُِٜٔ بؾ أـِف وذبف , ودوام هذه افَٔيٜ  رثتٓؿ مـ وؾ َّّ قن إٓ فِرشؾ ظِٔٓؿ افًالم و

 .ٕف جقاد ـريؿ إ : ؽًٕٖل اهلل أن يّْحْٚ ذف , يَغافهدر 

 دٗفػ ريض اهلل ظْف هْٚ بٚفذـرٚ اخهٓ, ؾٓل أوصٚف محٔدة .. ؾتَٚر وآ ًُٕٚروآوأمٚ افذل  

ػ إـِٓٚ ضرق , ػ اهلل مـ مجِٜ افىرق , وهل تنتّؾ ظذ ـثر مـ افهٍٚت احلّٔدة إوبُقهنٚ أؿرب افىرق 

 .اهلل 

, اهلل مجٔع أشامء وصٚهدت ظٌقديتف , ودٚ ـِّٝ مًرؾتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بهٍٚت اهلل  

, وإحكت حتٝ دائرة ـامفف مجٔع مراتٛ ادَربغ مـ إٌٕٔٚء وادرشِغ صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ 

9  افؾفؿَّ » : ٕٚدى بًِٚن حٚل ظٌقديتف وتقاوًف.. وإًٌىٝ ذم جزئٔٚتف وـِٔٚتف إٔقار مجٚل احلية اإلهلٜٔ 

وادراد هْٚ مًٚـغ اجلقد اإلهلل واحلية  ,« ساـغِ اد  دم زمرةِ  واحؼنْ  , مسؽقـاً  وأمتـلْ  , مسؽقـاً  حقـلْ أ

ًٚ : جقده ذم تِؽ احلية وؾَد ضِٛ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دوام  : اإلهلٜٔ  . وحؼاً  حٔٚة ومقت

ظقامل ظئّٜ فتجِٔٚت أوصٚف احلؼ .. مـ صٍٚت ادًُْٜ  ؾتَٚر وؽرهٚإًُٓٚر وآؾٚفذل و 

 بتِؽ إوصٚف ظذ تِؽ ؾ٘ذا تُٚمؾ دمع احلؼ تًٚػ :ٚء وافٌْٚء فًزة وافًيّٜ وافُزيافتل هل ا :تًٚػ 

وخًِٝ ظِٔف , وتٌىٝ وتقارت وإٌّرت حتتٓٚ , ـتًٌٝ أوصٚف افًٌد بٖوصٚف احلؼ ا.. إوصٚف 

ُٝ : ) خًِٜ وصَػ  ًَ  ـْ  ( .ف وبكه ويده ومٗيدهشّ
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ًُ .. مـ افُز وافًِق وافٍخر واجلز : ومـ اتهػ بود أوصٚؾف    , ؼ ومنٚهدهتٚ وصٚف احلد مـ أب

حغ تُز ؾٕٚير مٚ ؾًؾ ب٘بِٔس فًْف : وأهٕٚف ومَتف وحَره ذم أظغ ادقجقدات , ٕتَٚم  ظِٔف احلؼ بٚٓودمذَّ 

 .واتهػ بام فٔس وصٍف 

ؾال : وٓ تتْٚهك ميٚهره ذم افدٕٔٚ وأخرة  , ؾحْٔئذ ؾٚفىرق اػ اهلل تًٚػ ظدد ميٚهره ذم افقجقد 

اهلل تًٚػ ظِٔف بىريؼ واحدة   أن يٍتح ٕتيٚر وإمؾ وافرجٚءدائرة آؾٌِٔؼ افًٌد ذم : ف تًٚػ فٔإهنٚيٜ فِىرق 

ومـ  , ػ ظٚمل احلُّٜ وظِؿ افَدرةإ فتُقن ٕٚطراً : أظذ افتقـؾ تًٚضل إشٌٚب مع آظتامد ظذ ادًٌٛ 

ٓ  ..ؾّـ ظرؾف تًٚػ : د ػ إبإ مرت مًرؾتفؽٚفٛ ذم هذه افدار فًٚمل  {...  }مجِٜ افرزق افًٌٛ وافيٓقر

 .واهلل تًٚػ أظِؿ , وادراد ادًرؾٜ اخلٚصٜ  : جيِٓف أبداً 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ

 , افؼدرةِ  بعَد  افدارِ  دم تؾَؽ  وافظفقرُ ,  ظادةٍ  خرِق  ٓ ظـَد إ افؼدرةِ  ظالِ  بطقنِ  معَ  احلؽؿةُ )   -39

 أوْ ,  تؾَؽ  ْت وبطـَ  هذهِ  طفرْت  شقاءٌ 9  اهللِ بؼدرةِ  ؽؾ  واف,  احلؽؿةِ  ظغُ  اهللِ ؾػعُؾ  .. حالٍ  وظذ ـؾ  

 اؾقف إشباَب   أنَّ َّٓ إ درةِ افؼُ  حتك دم ظاَلِ  إشباِب  ـَ مِ  وهلذا ٓبدَّ  , تؾَؽ  ْت وطفرَ  هذهِ  ْت بطـَ 

َّٓ  , خػقةٌ   ـقَػ وَ ؟!  افرؽقَػ  تلـُؾ  ـقَػ :  فُ فَ  ؾؼْؾ  .. افسبِب  ادظك تركَ  ـِ ومَ  , مقجقدةٌ  ؾفلَ ..  وإ

دا  افػعالِ  ادسبِب  وشبحانَ ,  ِب إشبا مجؾةِ  ـْ مِ  ـرَ ما ذُ  أظـلْ  مجقعَ  ؾننَّ  9 مها وكحقَ ؟!  اداءَ  تؼُب 

 (ريُد يُ 

وأدٕك افتقـؾ ترك إشٌٚب وظدم , ـر حٚل إؿقيٚء وإـٚبر ؾ٘ن مٚ ذُ : ادراد بٕٚظذ إؿقى   

: ٚهلل تًٚػ ـ صدة احلرص ظذ افدٕٔٚ وظدم افثَٜ بؾذفؽ م.. مٌٚذة , وأمٚ تًٚضل إشٌٚب مـ ؽر تقـؾ 
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ٕن ذم افتجريد راحٜ فٍِْس مـ مًٕٚٚة : صديد ظذ افٍْس .. ظتامد ظذ ادًٌٛ ؾتًٚضل إشٌٚب مع آ

 .واإلحًٚن وإيثٚر حظ أخرة ظذ افدٕٔٚ , ومًٚذة اخلِؼ وافهز وافهدق وافْهح مًٓؿ , افًٌٛ 

ؾتقـِف أظذ  .. مل تنٌِف وترـٓٚ بحٔٞ فق دخؾ إشٌٚب: ذم افتقـؾ مـ ـٚن مـ إؿقيٚء  9كعؿ 

وأهؾ احلرص فُثرة خمٚفىٜ أبْٚء افدٕٔٚ : يقرث طِّٜ .. ٕن مٌٚذة أشٌٚب افتقـؾ افًُٛ : افتقـؾ 

وذم افٍرار وافًزفٜ شٌٛ , ػ زيْتٓٚ وزهرهتٚ إوافْير , وافدخقل ظْد أربٚب افدٕٔٚ , وضقل إمؾ , وافٌٍِٜ 

 .افًالمٜ مـ ذفؽ ـِف وؽره .. فتجريد ا

أصِف , وهق ٕقر مـ اهلل تًٚػ , خيتص بف مـ ينٚء , وحََٜٔ افتقـؾ ه مـ أهار ادًرؾٜ بٚهلل تًٚػ 

ظام شقاه حتك ظـ  شتٌْٚء بذفؽوثّرتف ادنٚهدة ٕوصٚؾف وآ, ٔده ـامل افًِؿ بٚهلل وصٍٚتف ووظده ووظ

 : فِحظ افًٚجؾ فِؼع ٓ اختٔٚراً  متثًٚٓ إٓ مٚ أمر افؼع بًٍِف يًٍِف ا ًٚ ؽٚفٌ وظِّف ترك إشٌٚب, ًٍٕف 

 ًٚ ًُ , فًِْٜ وثقاب افتزوج وافقفد  ـّـ يتزوج ضٌِ ؾٓذا : ْٜ وـّـ يٌِس افثٔٚب ذم إظٔٚد واجلًّٚت فِ

 .فِؼع ٓ فِحظ 

ؾَد رتٌٝ احلُّٜ : ق إشٌٚب ؾًٚمل احلُّٜ ه (افؼدرةِ  وظالِ  احلؽؿةِ  ػ ظالِ إ كاطراً  فقؽقنَ ): وؿقفف  

وجرى هبٚ افًِؿ اإلهلل ظذ مٚ هل ظِٔف , وهذا منٓد واشع جع , اإلهلٜٔ إشٌٚب وربىٝ بًوٓٚ بًٌض 

ػ اهلل إوهق ضريؼ مقصؾ , بحٔٞ أثٚر افُقٕٜٔ  : ظِّف افتٍُر ذم دمع احلُّٜ اإلهلٜٔ: مـ منٚهد افتقحٔد 

بحٔٞ يرى أن إشٌٚب : اإلهلٜٔ  ػ حمض افَدرةإبٚشتٌراق افْير  : بتًٚػ , وظٚمل افَدرة هق ٍٕل إشٌٚ

شتٌراق ؾٔٓٚ تًّك ؾًْد آ: ػ صٓقد افذات مْف إوهذا منٓد أوشع مـ إول وأؿرب ,  ؿد ظىِتٓٚ افَدرة

 .ٌهرة ظـ افْير اػ أثٚر مجِٜ اف
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ـّؾ فف صٓقد احلُّٜ اإلهلٜٔ ؾَد .. ظتامد ظذ ادًٌٛ ع ذم تقـِف بغ إشٌٚب وبغ آؾّـ مج 

ؾٓق .. افَدرة  ومـ اشتٌرؿف صٓقد ,  ؾٓق ؿٚس.. ة ومـ بَل ذم احلُّٜ دون افَدر, وصٓقد افَدرة 

 . فُـ إـّؾ مْف مـ مجع بْٔٓام , افُٚمؾ 

وـؾ وشِٜٔ وشٌٛ , أو مًْك  مٚ يٍْع ادرزوق حًًٚ ٕن افرزق  : (ومـ مجؾة افرزق افسبب): وؿقفف 

ٓٚ أخٍك مـ بًض وبًو, ػ ادرزوق إٓ بًد أشٌٚب ـثرة ٓ تُٚد حتل إبؾ ٓ يهؾ افرزق , ف فف ؾٓل مْ

 وحٍيف وأحٚط بف وظِّف صٌراً , ؾًٌحٚن افذي أتَـ ـؾ رء : ػ حية إمر اإلهلل إحتك يْتٓل إمر 

 .   (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)ٓ يًزب ظْف مثَٚل ذرة ذم افقجقد ,  أو ـٌراً 

وفٔس هذا بًالج وٓ مٌٚذة مْف تًٚػ , ر ؾٓدى افذي ؿدَّ , ـؾ رء خَِف ثؿ هدى  ؾًٌحٕٚف أظىك

ؾٚحلُّٜ  : ؾٔٓٚؾتًٍْؾ ادًٍقٓت بنيٚن روح افًِؿ وافَدرة : ؾٕ٘ام أمره تًٚػ فٔس ـّثِف رء : فألصٔٚء 

ًٚ , أبرزت إصٔٚء ذم ظٚمل افيٓقر    , يٚهر افُقن حُّٜؾ: وافَدرة بىْٝ ؾٔٓٚ  , وأجرهتٚ ذم جمٚرهيٚ ظٕٔٚ

 .ػ ظالجف إؾال شٌٔؾ : ؾٓق هبّٜٔ .. ومـ مل يذق وينٓد هذا ذم إـقان ,   وبٚضْف ؿدرة 

ؾَد متٝ فف .. ثؿ جرت ومنٝ ذم برجٓٚ  , ػ افنّس ضًِٝ مـ مؼؿٓٚإ ؾ٘ذا ٕير افٌٌل مثالً  

وافَدرة بىقن افن اجلٚري  , وجزؾٚحلُّٜ بروز افنّس جٚريٜ ذم أؾٚق واف: منٚهدة افَدرة ذم احلُّٜ 

 .ٕن احلُّٜ وافَدرة مـ أوصٚؾف : وهذا أؿرب دفٔؾ ظذ وجقد افَٚدر , هبٚ 

ثؿ ٓ بد مع هذه افهٍٚت مـ , مع احلُّٜ وافَدرة مـ ظِؿ وإرادة واختٔٚر وشّع وبك ثؿ ٓبد  

افقجقد وصٍٚتف ٓ ذيؽ ثؿ إٕف مع هذا , وهذا ظِؿ مـ ظِقم افتقـؾ  , وجقد يًّك افذات فف حٔٚة ـٚمِٜ

 .هق روح افتقـؾ وحٔٚتف  ومجٔع مٚ شقاه مَٓقرون حتٝ صٍٚتف , وهذا أيوًٚ , فف ذم ادِؽ 
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ومـ , وفف أحقال ـثرة ختتِػ بٚختالف اخلِؼ , ؾ٘ذًا افتقـؾ مَٚم ذيػ مـ مَٚمٚت افَٔغ  

 . وادَٚم أثٌٝ مـ احلٚل , صٚر فف حًٚٓ .. ومـ مل تُّؾ ؾٔف  , صٚر فف مَٚمًٚ  .. ـِّٝ ؾٔف أحقافف

 ػ ـالم اهلل تًٚػ بٚفتدبر وافتٍٓؿإ افْير ومداومٜ , ػ أثٚرإظتٌٚر ؾٌدايٜ افتقـؾ بٚفْير وآ 

ٚديٞ افرشقل صذ ومىٚفًٜ ـتٛ افًِػ وشر افهحٚبٜ وأح, ػ أخالؿٓؿ إوجمٚفًٜ افًٚرؾغ بٚهلل وافْير 

صٚء  يؼق إن.. حٍظ مـ أـؾ احلرام وافنٌٓٚت ومـ ادًٚيص ؾٚدداومٜ ظذ ذفؽ مع افت :اهلل ظِٔف وشِؿ 

ـذفؽ حتك يًتَقي  وٓ يزال , مـ وراء أثٚر ػ مىٚفًٜ افهٍٚت إؾٔسؿك بف : اهلل ٕقر احلؼ ظذ افَِٛ 

 .تقـِف 

ٌد ذم وذفؽ فُقن افً:  (افؼدرةِ  ظالِ  مع بطقنِ ,  احلؽؿةِ  فعالِ  افدارِ  دم هذهِ  ؽافٌب  وافظفقرُ ):  وؿقفف  

حتك أن  , ـام جرت بذفؽ ظٚدة اهلل : يًن ظِٔف إدراك ظٚمل افَدرة طٚهراً .. دائرة اجلًؿ افسايب احلز 

ـتُثر افىًٚم : ثؿ دمِٝ ؾٔٓٚ افَدرة , ظذ ظٚمل احلُّٜ  مًجزات افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ترتٌٝ أوًٓ 

: ؾٔٗتك بَِٔؾ مـ ادٚء ؿدر مد أو ٕهػ مد  «؟ هؾ مـ ماء»: ؾُٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل : وافؼاب 

وهُذا , ؾٍٔقر مـ بغ أصٚبًف حتك يٍُل إفػ مـ افْٚس وؽرهؿ مـ افٌٓٚئؿ : ؾٔوع يده افؼيٍٜ ظِٔف 

 .ادد مـ افىًٚم  ذم

وـٚن ذم هذه افدار افتل هل , وذم ؿهٜ اخلِٔؾ ظِٔف افًالم دٚ ضِٛ طٓقر افَدرة ذم إحٔٚء ادقتك  

ذم افَرآن ادجٔد ػ احلُّٜ إرده اهلل  وؾٔف,  ػ آخر مٚ جٚء ظْف إ (ٿ ٹ ٹ ٹ): ؾَٚل : ّٜ دار احلُ

. 
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فُـ تُقن احلُّٜ ؾٔف خٍٜٔ ؽر , ؾَد يْدر طٓقر ظٚمل افَدرة ذم هذه افدار : أي  (ؽافباً )  : وؿقفف 

أو يَػ ذم , ذم افْٚر أو يدخؾ  , وذفؽ ـٖن يّق ظذ ادٚء : وذفؽ ـخرق ظٚدة مـ ٌٕل أو وي: مًدومٜ 

 . وٓ يًّؽ اهلقاء أحداً  , ـ يدخِٓٚوحترق افْٚر مَ , ٌرق ادٚء ؾ٘ن احلُّٜ اؿتوٝ أن يُ : اهلقاء 

ؾٕ٘ف مٚ جٚوز ظٚمل : ثؿ إن ذم خرق افًٚدة طٓقر ظٚمل احلُّٜ بٚفًٌْٜ فهٚحٛ خرق افًٚدة دون ؽره  

: فُٚن اخلِٔؾ ظِٔف افًالم هق إوػ .. إذ فق ؿدر أحد : ٕن ظٚمل افَدرة ٓ يَدر ظذ مٌٚذتف بؼ : احلُّٜ 

 .ؾام صٚهد افَدرة إٓ ذم ضل احلُّٜ 

وذفؽ ّٕٓحٚق اجلًؿ افسايب : افدار أخرة  : أي (افؼدرةِ  فعالِ  افدارِ  دم تؾَؽ  فظفقرُ وا):  وؿقفف 

وٓ بقل وٓ ؽٚئط وٓ أذى , وٓ ظىش وٓ ٕقم , وٓ جقع   ؿَّ ثَ  حتك إٔف ٓ مرض, ٜٔ وذهٚب أوصٚؾف بٚفُِ

وظٚمل , وافروح تُقن ذم حََٜٔ افن افذي يُْنػ فف افَدر , ؾًٔتحٔؾ اجلًؿ ذم حََٜٔ افروح ذم افدٕٔٚ : 

 .ؾِذا ترى ظٔقن اجلًؿ افقجف اجلّٔؾ اجلِٔؾ اإلهلل افذايت مـ ؽر حجٚب وٓ َٕٚب  : إمر مقضـ افروح

ي شًٌغ حِٜ مـ حِؾ اجلْٜ بغ حتك إٕؽ فق صئٝ أن تىق ,وٕن ظٚمل افدار أخرة ـِف روحٚين  

ؾًِٝ وإٔٝ ترى وجٓؽ ذم ـٍؽ وذم صدر .. ؽ افًٌٚبٜ واإلهبٚم أو تدخِٓٚ ذم حَِٜ اخلٚتؿ ًٌٔأص

 . وترى مخ شٚؿٓٚ مـ وراء شًٌغ حِٜ, زوجتؽ 

ًٚن ذم افدار ؾُٖن اإلٕ: بٚفُِٜٔ  إذ ٓ ميٓر فف هْٚك وفٔس مًدومًٚ  : جداً  وظٚمل احلُّٜ خٍٚف  

حتك , ؾرى إؿل بغ يديف ـٕٚدٕك :  وٓ حيجٛ ظْف رء,  إٓ ـٚن بغ يديف أخرة ٓ خيىر بٌٚفف رء

ذب مْل أو ا: ٘ذا هق بغ يديف خيٚضٌف ؾٔخىر بٌٚفف افؼب ؾ: فٌـ حتٝ مْزفف  ن افْٓر جيري مـ ظًؾ أوأ

َِ ذم اهلقى بغ يديف مـ ؽر طٓقر  يٖتٔف افُٖس واؿًٍٚ  بؾ طٓقر ظٚمل ؿدرة جمردة , ؽ وؽره أحد حيِّف مـ م

ر إٓ بدفق وؽرب وؾًؾ ئمـ ـقن ادٚء ٓ يىِع مـ افٌ: ظـ إشٌٚب افتل رتٌتٓٚ احلُّٜ ذم دار افدٕٔٚ 

ذبتف .. ؾ٘ن صئٝ : ويَػ ذم اهلقاء وحده , وثؿ يُقن إٕٚء افؼاب مْف , وٓ يَػ إٓ ذم إٕٚء , وصخص 
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وظٚمل احلُّٜ حتر , ويُقن بؼبؽ فف ٓ إٕٚء , ؾُٔقن بسك إٕٚء : وإن صئٝ ترـٝ اإلٕٚء , ـِف هق وإٕٚؤه 

 .وهق فٔس ـّثِف رء , ٕن افَدرة وصػ افَٚدر : ؾٔٓٚ افًَقل 

شقاء ـٚن افيٓقر فًٚمل افَدرة أم فًٚمل : أي  (احلؽؿةِ  ظغُ  اهللِ  ؾػعُؾ  .. حالٍ  ظذ ـؾ  و):  وؿقفف

ؾٚفَدرة ظغ احلُّٜ واحلُّٜ ظغ : شقاء طٓرت احلُّٜ أم طٓرت افَدرة : ؾًِف ٕن افًٍؾ :  احلُّٜ

فُـ يُقن صٓقد ظٚمل , ؽر أن منٓد افَدرة أفىػ وأصٍك وأخٍك وأدق مـ منٓد احلُّٜ , افَدرة 

ا ؾ٘ذ , ويُقن ظٚمل افَدرة ذم حَف مٚ خٍل ظِٔف مـ افن افذي مل يدرك فف, افَدرة حُّٜ بٚفًٌْٜ دـ ينٓده 

حتك ينٓد ه افَدر بنٓقد , وصٚر ظٚمل افَدرة ذم حَف مٚ وراءه , صٚر فف حُّٜ .. ـنػ فف وأدرـف 

ؾْل وإًحؼ وذهٛ .. ؾ٘ن دام ظذ ذفؽ : وتتًىؾ ظِٔف ؿقتف , ؾحْٔئذ ٓ يْوٌط فف رء : افذات احلََٜٔٔ 

 .رء  بٚفُِٜٔ وصٚر ٓ

ػ إٜٔ مـ ـثٚؾتف هلإظرؾٝ أن افًٚمل ـِف حُّٜ  .. (آخرهػ إ...  حالٍ  وظذ ـؾ  ): ؾ٘ذا ؾّٓٝ ؿقفف 

ػ إػ ٕقر حتك تْتٓل احلُّٜ إوهُذا مـ ٕقر , ػ روحٕٚٔتف إومـ جًامٕٔتف , ػ خٚؾٔف إومـ طٚهره , فىٚؾتف 

أن صٍٚت احلؼ تًٚػ دمتّع ـِٓٚ ذم افهٍٜ , احلُٔؿ , وافَدرة حْٔئذ ظغ احلُّٜ ـام ؿررٕٚهٚ مـ ؿٌؾ 

وظغ , وظغ احلُّٜ , ؾًٍؾ اهلل ظغ افَدرة  .. وظذ ـؾ حٚل: ؾَٔٚل : تُقن هلٚ افيٓقر افقاحدة افتل 

 .وظغ افًِؿ  , افَدرة وظغ اإلرادة

ٕن مىٚفًٜ هه : ؾٚفُٚمؾ ينٓد مجٔع افهٍٚت مْدرجٜ ذم صٍٜ افيٓقر مـ حُّٜ أو ؿدرة  

ٜ افهٍٜ افتل هلٚ احلُؿ ذم افيٓقر مـ ويُقن وؿقؾف ظْد رتٌ, فِذات ؾتُقن منٚهدة ؿٌِف جلّٔع افهٍٚت 

ًٚ , حُّٜ أو ؿدرة أو ؽرمهٚ  ًٚ , ػ افهٍٚت إهبٚ  وهذا ـِف دـ هق ذم منٚهدة أثٚر مسؿٔ ػ مٚ إمْٓٚ  ذاهٌ

 .  (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) : ؾَٔٚل فف: حتك يتٌغ فف إٔف احلؼ , وراءهٚ 
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ؾال   (ىئ ىئ ىئ ی): ذم حية ؾٓق .. وأمٚ مـ هق ذم منٚهدة إٕقار ؽٚئٛ ظـ أثٚر 

ؾام بَل مًف إٓ : وذوبٚن فٌف ذم افَدرة , فذهٚب ظَِف ظـ احلُّٜ : وٓ ؿدرة ذم وجقده , حُّٜ ذم صٓقده 

 .وخيٚضٛ بف افَٚدر  , يىٚفع بف ه افَدر, ه افروح 

ٕن ذفؽ ظـ :  مل افَدرةطٓقر ظٚمل احلُّٜ وطٓقر ظٚ: أي  (اهللِ  بؼدرةِ  وافؽؾ  ):  وؿقفف ريض اهلل ظْف

 . دمع أوصٚؾف

احلُّٜ : أي  (تؾَؽ  وبطـْت )افَدرة  : أي (تؾَؽ  وبطـْت )احلُّٜ  : أي (هذهِ  طفرْت  شقاءٌ ):  وؿقفف

ًٚ , وافًٚمل ـِف ؾًِف وؿٚبؾ فتجِٔف بام صٚء , ىقن هق افٌٚضـ ٌوبٚف, ؾٌٚفيٓقر هق افيٚهر :   بؾ مٚ ـٚن افًٚمل صٔئ

ؾُؾ جٚئز وجقده ؾَد دخؾ ذم  (فٔس ذم اإلمُٚن أبدع ممٚ ـٚن: )يَٚل  ؾْٓٓٚ : إٓ ظـ دمع احلؼ أصالً 

ومٚ , فنٔئٜٔ احلؼ تًٚػ  وٓ مًتحٔؾ إٓ وجقد ادثؾ, وـؾ مًتحٔؾ وجقده ؾِٔس ذم اإلمُٚن , اإلمُٚن 

ؾ٘ن ـامل صٍٚت احلؼ : ممٚ شٔقجد  ذم اخلٚرج أو مًدومًٚ  شقاء ـٚن مقجقداً : ؾَد دخؾ ذم اإلمُٚن  شقاه

دًٔد اخلٚفؼ وادهقر وادَدر واحلُٔؿ وادٌدي وا : ٚضٝ ب٘جيٚد ـؾ ممُـ إجيٚده ومتهقر بٖوصٚؾفأح

وتَدير ـؾ مٚ , وتهقر ـِام يٌَؾ افتهقير , مٚ يٌَؾ اخلِؼ  ـؾ ؿتوٝ خِؼا.. وادحٔل وادّٔٝ وأمثٚهلٚ 

 .يٌَؾ افتَدير وهُذا 

ٓ مقجقد إٓ هق وٓ  ؾٕ٘ف: ثؾ فنٔئٜٔ احلؼ تًٚػ وفٔس رء ٓ يٌَؾ مٚ ذـر وؽره ممٚ ٓ ٕذـره إٓ اد

ٕهنام حمؾ دمع : افًاموات وإرض ومٚ بْٔٓام  : أي( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) فف إٓ هق إمًٌقد وٓ 

فًٍد .. جٚز وأمُـ وجقد أحد مع اهلل ـّثِف  فق : أي( ۋ ۅ ۅ ۉ ې):  وؿقفف, احلؼ بٖشامئف وصٍٚتف 

وبدوامف واشتّراره طٓر ـامل أحديٜ , وبًٍٚده تًٍد اإلهلٜٔ , ٕفقهٜٔ افًٚم افَٚبؾ فتجع أوصٚف ا

 . إفقهٜٔ
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ن .. أزاي ريض اهلل ظْف هبذه افًٌٚرة وفًؾ مراد افنٔخ اإلمٚم حجٜ اإلشالم شٔدٕٚ حمّد بـ حمّد افٌ 

ًٚ  وأبداً  ـؾ رء يتهقر أو يتقهؿ أو يتخٔؾ وجقده أزًٓ  ًٚ  أو ـٚئْ ومٚ ,  ز اإلمُٚنؾَد دخؾ ذم حٔ .. ومُقٕ

 تًٚػ ؾ٘ن ذم ؿدرة اهلل: وهق ادثؾ هلل ظز وجؾ : إٓ وجقد افقء ادًتحٔؾ وجقده  خرج ظـ حٔز اإلمُٚن

ؾال ظجز : ثؿ جيًّٓٚ ذم واحدة إن صٚء , فػ صقرة خمتٍِٜ إصُٚل وإٕقاع أفػ أأن جيًؾ افذرة افقاحدة 

يدل ظذ شًٜ .. الف إوؿٚت وإزمٚن بٚفتدبر اإلهلل ؾٚخت: مٚ صٚءت  ذم إمُٚن إوصٚف اإلهلٜٔ مىًَِٚ 

ؾال حئط بًٌض  : (ژ ژ ڑ ڑ ک )  (ٹ ٹ ٹ ڤ): وؿد ؿٚل تًٚػ , افَدرة وـامل افًِؿ 

ف مـ ظِق أفقهٔتف وفقٓ مالضٍتف وتْزف, حية ذاتف  ػإثؿ إٔك فف دٕق  , ؾُٔػ حئط بهٍٜ ؾًِف, أؾًٚفف أحد 

 . وأبداً  ف أزًٓ دٚ وجد ظٚرف ب .. ٕحٌٚبف اػ حية صٍٚتف

ـَ  وهلذا ٓبدَّ ) : وؿقفف ريض اهلل ظْف  َّٓ ,  افؼدرةِ  حتك دم ظالِ  إشباِب  م َّٓ ,  خػقةٌ  ؾقفِ  ٕشباَب ا  أنَّ إ  وإ

ٕٕف ٓ رء : ؾال بد مـ مٌٚذة إشٌٚب :  وافُؾ بَدرة اهلل)ْك ؿقفف : وادراد هبذا مً (مقجقدةٌ  ؾفلَ .. 

.. ٕن مـ صٓدهٚ خٚرجٜ ظـ ؿدرة اهلل : تي ذم افتقـؾ  ؾهٚرت إشٌٚب ٓ, ة  ؿدرة اهلل خيرج مـ دائر

مٌٚذهتٚ فُؾ أحد حتك ذم  : أي : ؾال بد مـ إشٌٚب: مل يذق خٚفص اإليامن بٚهلل : ؾٓق حمجقب ظـ اهلل 

ًٚ : صٓقد افًٌد ظٚمل افَدرة  ـام ٌٜ فٌره وجِٜٔ بٚفًٌْٜ فف مقجقدة ظْده ؽر أهنٚ خٍٜٔ بٚفًْ ؾٕ٘ف جيد فف أشٌٚب

 .ؿدمْٚ 

ؾال : وأن إشٌٚب مـ مجِٜ افُؾ  , حتََٝ أن افُؾ بَدرتف .. ؾ٘ذا ؾّٓٝ أن افقجقد هلل وبٚهلل 

وافُؾ مـ افسك وافًٍؾ , وؾًؾ افًٌٛ شٌٛ , ؾ٘ن ترك افًٌٛ شٌٛ : تٍرق بغ افًٌٛ وترك افًٌٛ 

وجمٚورة , وافٍقز بَرب اهلل تًٚػ , ػ افًالمٜ إك ادقصؾ ادًتَٔؿ إوشع إصٍ ؾٚفىريؼ: بَدرة اهلل 

صذ  واتٌٚع رشقل اهلل , وترـًٚ  مر اهلل ؾًالً أهق امتثٚل  .. ظٌٚد اهلل ذم افدٕٔٚ وأخرة خقاص افهٚحلغ مـ

بٚهلل  ٕن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أـّؾ خِؼ اهلل ظِامً : وظٚدة وظٌٚدة , ؤٕٜ  وؾًالً  ؿقًٓ  اهلل ظِٔف وشِؿ
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فٔس ذم افقجقد إٓ  ؾ٘ذاً  , ومٚ أمرٕٚ اهلل إٓ بٚتٌٚظف, وبٖوصٚف اهلل وأؾًٚل اهلل وتدبر اهلل ذم مُِف ذم افداريـ 

ـ ؾَد ظجز ظ.. ومـ ظجز ظـ ذفؽ  , فٔف وافتًِٔؿ بغ يديفإؾقجٛ افتقـؾ ظِٔف وافتٍقيض : اهلل وأؾًٚفف 

ٚل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض وؿد ؿ, خرة افًالمٜ وافراحٜ ذم افدٕٔٚ وأ

      : اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف

ـــــــــ ـــــــــردَ  دِ وحر ـَ  افٍ ـــــــــّٔ ـــــــــسيْح  ادٓ             تً

 

ــــــــــفُ   ــــــــــُٚق  إٕ ِٛ  افسي ــــــــــ  اجلــــــــــريْح  فَِِ

ؾٓق : ويُقن جًّف ؽر مًسيح , ؾٌَِف جريح .. مـ ٓ ـامل مًف ذم افتقحٔد   ريض اهلل ظْف أنَّ ؾٌغَّ  

ض ظذ احلََٜٔ ذم افدٕٔٚ وأخرة إن مل يتدارـف اهلل تًٚػ برمحتف , وؿد تَدم افُالم ظذ مًْك افراحٜ ذم ادري

ـْ : ) وهل ؿقل ادٗفػ ريض اهلل ظْف: احلُّٜ إوػ   . (تًسْح  .. حموًٚ  هللِ ظٌداً  ـ

ـَ  ؾال بدَّ ): ؾ٘ذا ؾّٓٝ مًْك ؿقفف  ـِف جزئٔٚتف  ؿ أن افًٚملؾٚظِ .. (افؼدرةِ  حتك دم ظالِ  إشباِب  م

حتك ادالئُٜ بٖٕقاظٓٚ أشٌٚب إهلٜٔ فىٍٜٔ ٕقرإٜٔ فًٍْٓٚ  , أشٌٚب وأبداً  ػ هنٚيتف أزًٓ إوـِٔٚتف مـ بدايتف 

وإرض وافًرش وشٚئر وـذا افًاموات , وـذا افْقع أدمل اإلًٕٚين أشٌٚب فًٍْف وفٌره , وفٌرهٚ 

وشٌحٕٚف أن , ٕن افًٌٛ مـ خَِف  : فف شٌٛ وٓ هق ظغ افًٌٛوفٔس , وادًٌٛ هق اهلل  , ادقجقدات

, ؾ٘ن ـامفف ذم ذاتف وصٍٚتف حََٔل مـ مجِٜ صٍٚتف ـقجقده وحٔٚتف : يُقن فف ظِٜ ممٚ شقاه أو مـ ًٍٕف 

 .قحٔد وأـٚبر إوفٔٚء مـ افًٌٔد أربٚب افت ًِؿ ذفؽ رضورةً يَ 

هيٚن افدم ذم افِحؿ وافًروق وافًيؿ وهت ذم ظروؿف , ؾٚفقجقد ـِف ؿد ظّرتف افَدرة  

َّٕ  : ؾٍل ـؾ ذرة مـ افقجقد وصًرة مـ جًد ؿدرتف ـٚمِٜ: وافنًقر  وادَدور , ك خيِق ادًِقم مـ افًِؿ ؾٖ

:   ؾحْٔئذ يتٌغ مًْك ؿقفف تًٚػ: ؾدوام هيٚن إمداده مـ تِؽ افهٍٚت , وادًٍقل مـ افًٍؾ , ظـ افَدرة 

 .(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چڦ ڄ ڄ )  (ی ی ی ی جئ حئ مئ)
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 : ومٚ احتجٛ حتك يَٚل ,  ؟ وأيـ هق؟ ـ هق ومَ ؟ مٚ هق : ؾام خٍل احلؼ تًٚػ ظذ اخلِؼ حتك يَٚل 

د حتك يَٚل , ؟ فٔف إـٔػ افقصقل  ًُ ؟ دـ هذا ادِؽ  : شقاه حتك يَٚل ؿَّ ومٚ ثَ , ؟ فٔف إـٔػ افَرب : ومٚ َب

 :ظِٔف ادَٚم ذم افدٕٔٚ وأخرة  محرُ .. ًْك هذه افًٌٚرة ومـ حتَؼ وذاق م,  ؟ومـ أؿهد ؟ وظذ مـ أتقـؾ 

ؾٍل هذا افتِّؼ وافتًِؼ : فٔف إؾٌٚفْير .. فٔف , وأمٚ ذم أخرة إصتٔٚق فذة آ ًٌٌٛ ـامل.. ؾمٚ ذم افدٕٔٚ أ

 .واهلل ظْده حًـ ادآب , وذم تِؽ افدار افتحَؼ بحَٚئؼ هذا افتخِؼ , وافتنقق وافتذوق 

ـْ ) : ظْف وؿقفف ريض اهلل ػ ترك افًٌٛ وطـ إومـ مٚل : أي  (ػ آخرهإ ... افسبَب  تركَ .. أوظك  وم

أي ؟ ؾُٔػ يٖـؾ افرؽٔػ  :ؾال بد مـ وجقد افًٌٛ ذم ـؾ رء ـام تَدم تَريره : ؾَد جٓؾ .. أن ٓ شٌٛ 

مـ .. ف ػ ؾٔف وموٌف وإدارتف ذم افٍؿ وابتالظإورؾًف , مـ افًٌٛ .. ػ أخذ افرؽٔػ إؾحرـٜ يده : 

, مـ افًٌٛ .. وـذفؽ ؾؽ وـٚء افًَٚء وتَدم اإلٕٚء فِامء وصٌف ثؿ ذبف وازدراده وإشٚؽتف , افًٌٛ 

ـِف افًٌٛ , وؾتح افًغ وضٌَٓٚ فإلبهٚر  ؾٚفقجقد: فٔف مـ افًٌٛ إب فَٔرَّ : وضِٛ إـؾ وافؼب 

ًَّ ؾًٌحٚن ادًٌ: ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل : مـ افًٌٛ .. وخقف افٌٌٚر  ذم  ؿَّ , ومٚ ثَ ٚل دٚ يريد ٛ افٍ

 .افقجقد إٓ مراده 

ؿٚل : ػ افتقـؾ وحَٚئَف إوترك افًٌٛ منرة , وهذه احلُّٜ مـ أوهلٚ اػ آخرهٚ ذم مًْك افًٌٛ  

يٌكه , ؾٚفًزة هل افْقر افنٚرق ذم احلُّٜ (  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ):  تًٚػ

  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)  : وؿٚل تًٚػ ,ادتقـؾ ؾْٔٚم ويًسيح مـ اهلّقم وإحزان 

ظذ حٔٚتف افنٚمِٜ جلّٔع   ؾقصػ احلٔٚة يًتدظل شٚئر افهٍٚت , وٍٕل ادقت ظْف تًٚػ يقجٛ افتقـؾ

 .هلِؽ افًٌد  .. ؾِق مل يُـ افرب هبذا افقصػ: فف ظذ ـقٕف افُٚذم فًٌده  وافتًٌٔح بحّده صُراً  , صٍٚتف
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خىٚب فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأمر فف . .  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ):  وؿقفف تًٚػ

ًٚ : بٚفتقـؾ  ؾُٚن صذ اهلل ظِٔف : بحٚفف وؾًِف وفًٕٚف : ػ افتقـؾ إ, ؾٖرصد اخلِؼ  ػ اهلل ومتًًٌٚ إ فُقٕف داظٔ

درشِغ صِقات اهلل ظِٔف مـ تقـؾ ادتقـِغ مـ إٌٕٔٚء وا: وشِؿ ذم ؽٚيٜ افٌٚيٚت وهنٚيٜ افْٓٚيٚت 

َّ ؾام ب ,أمجًغ  ر افدٕٔٚ إٓ ضقل إمؾ واحلرص ظذ افدٕٔٚ ووًػ ًٞ بخراب افدٕٔٚ إٓ بَقة افتقـؾ , ؾام ظ

 .افتقـؾ 

ًٚ  ِع احلؼ ظذ ؿٌِف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾقجده مًتٌرؿًٚ ضَّ اؾِام   ًٚ ذائ ؾٕٚٔ ذم صٓقد احلٔٚة اإلهلٜٔ  ٌ

ًٚ : أمره بٖن ييٓر حٚفف فألمٜ  .. ٜافذاتٔ ًٚ  فُقٕف داظٔ ؾتجذ صذ  (ٹ ٹ ٹ): بَقفف  ًًٌٚ ومت وهٚدي

 ًٚ ًٚ  اهلل ظِٔف وشِؿ فِخِؼ ذاهٌ ؾٔف ظام شقاه , ؾرأوا مـ صجٚظتف وجقده وشخٚوتف وشالمٜ ؿٌِف  ذم اهلل راؽٌ

وا ذفؽ مـ مًجزاتف , ؾٖتك مـ بًده أصحٚبف يّنقن ظذ ؾًد   , ىَٔف افَقى افٌؼيٜوحًـ خَِف مٚ ٓ تُ 

 .شٌِٔف ذم حىف ورحِٔف ومَِٔف 

ؾٕ٘ف مٚ يٌٓر افًَقل  :  افًِقيٜػ افًَر إثؿ فْٔير ,   افؼيٍٜ ادٍْٜٔ ِٔىٚفع افًَر ؾ.. ّـ مل يًِؿ ذفؽ ؾ 

ًِ ا»و شاجلقهر»وذم , افٍُٚيٜ  شع افرويادَؼ »ؾٍل :  ٌُ »وذم , مٚ هق افٌٚيٜ  شَدف وهذا ,  شررافد  » ثؿ شرراف

وادؼب إهْك مـ شالؾٓؿ ذم احلس , ِقك أشالؾف ػ ريض اهلل ظْف ممـ فف افَدم افراشخ ذم شٌٔؾ شادٗفر 

 . وادًْك

وهذه أيٜ بْٔٝ مجٔع مًٚين احلُّٜ افتل ٕحـ ,  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ):  ؿٚل تًٚػ 

ٕٕف أمره بنٓقد افذات اإلهلٜٔ بُامهلٚ ذم صٓقد أشامئٓٚ : وهل أـّؾ مـ مًٚين مٚ ؿٌِٓٚ , بهددهٚ ذم افتقـؾ 

ضالع ظذ مجٔع مٚ دخؾ حتٝ دوائر إشامء افًِؿ وآمْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهذا يَتيض , وصٍٚهتٚ 

ؾِٓذا ـٚن : ؾِؿ يِحَف ذم تقـِف شقاه  , ؾُٔقن تقـِف ظذ اهلل بَدر صٓقده فذفؽ : وافهٍٚت مـ افقجقد
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ًٚ , مـ مٚ شقى اهلل  وؾٚراً  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕٚؾراً  ًٚ  ذاهٌ فف افذي أراد ؿتِف حتك دٚ ؿٚل , مع اهلل  ومًتٌرؿ

وأخذه , ؾًَط افًٔػ مـ يد افُٚؾر  «فُ ـافؾ»:  ؿٚل؟ مٚ يًّْؽ مـ ؿتع : حتٝ افنجرة وهق ٕٚئؿ دٚ إتٌف 

ــ  : ؿٚل افًدو «؟ مـَؽ  ـلْ يؿـعُ  ـْ مَ »: ف وشِؿ ؾَٚل فف صذ اهلل ظِٔ , صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ومتُـ مـ افًدو

ُّ : وذم روايٜ  ,خر آخذ  ًٚ ؾٖضَِ, !  ؽحِ وهذا مـ ,  ف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأظىٚه شٍٔف ومٚ خٚف مْف ثٕٚٔ

 .ترـف ومل يٌٚل بف .. ؾٕ٘ف دٚ ـٚن منٓده حْٔئذ افذات اإلهلٜٔ  :تقـِف ظذ اهلل 

أصحٚبف وـٚن بًض , ػ افيب وافىًـ إظِٔف وشِؿ إدٕك ذم فَٚء افًدو ؾُٚن هق صذ اهلل  

هه فِذات اجلٚمًٜ فتِؽ وصٓقد , ٚت اإلهلٜٔ ـِٓٚ ظذ ؿٌِف ٕشامء وافهٍإٔقار اوهذا مـ إًٌٚط , يتَل بف 

ًٚ , إشامء وافهٍٚت   أذن.. ؾِام ٕزفٝ   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک):  فًٍْف حتٝ ؿٌِف ؾٖٕزل اهلل تىّْٔ

وشُقن افَِٛ مـ  , ِٛفٔٓٚ افَإٚ اضّٖٕٝ افٍْس بام شُـ وذفؽ د :اشف أن يًٌدوا ظْف وظـ بٚبف رَّ حلُ 

: وهذا حٚفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افٌٚفٛ فقؿتف وخىراتف وإٍٔٚشف , افن ذم حية افذات اإلهلٜٔ اشتَرار 

 .فٔف بحرـٚتف وشُْٚتف وأؿقافف إ ؾِذا أمره اهلل بف فٔدظق

افتجع افنٚرق ظذ مجٔع افقجقد بْقر إشامء  : أي (ٿ ٿ ٹ ٹ  ):  وؿقفف تًٚػ

ؾام خٍل ظِٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ مٚ , رة ظِّف بٚهلل وصٍٚتف ؾجّٔع افًٚمل ؿد دخؾ حتٝ دائ:  وافهٍٚت 

وادراد أن تقـِؽ ظذ اهلل ذم ـقٕؽ ذم هذا افًٚمل هق احلؼ  :فٔس مـ وصػ افًٚمل مـ افتجِٔٚت إحديٜ 

ػ إًرؾتؽ هذه أصؾ افتقـؾ ظْد رجقظؽ ٕٕؽ ظرؾٝ أن ـؾ مٚ ذم افُقن ؾًؾ اهلل وصٍٚتف , وم: ادٌغ 

 .ن إـقا

ُّ واف, هق اهلل : ؾٚحلؼ   , ؾال بٚضؾ إٓ مٚ شقى اهلل : طٓقره ودمِٔف ذم افقجقد بٖشامئف وصٍٚتف  : ٌْغ ـ

ـالم ادٗفػ  ؾرتٌٜ افَدرة ذم : ق افًدم ادحض وه: وٓ خٚذم وٓ مًدوم إٓ مٚ ٓ يٌَؾ افتجع اإلهلل ظِٔف 
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 هيدِ ومـ , ؾٚؾٓؿ ذفؽ وبٚهلل افتقؾٔؼ :  (ادٌغ)مًْك  وًٚ ورتٌٜ احلُّٜ ذم ـالمف أي, هْٚ ذم أيٜ  (احلؼ)مًْك 

 .ؾال موؾ فف .. اهلل 

 : وؿٚل ادٗفػ ,

 َؽ ترى كػَس  ــَت  شقاءً 9  اهللَ ضؾِب ا , ـاذباً  أوْ  صادؿاً  َؽ ى كػَس ترَ  ــَت  شقاءً 9  اهللَ ضؾِب ا) -12

ـْ  اهللِ ما ظـَد  واكظرْ  , افؽذابغَ   ـفجقمِ ظذ اهللِ هجؿْ ا,  متلهؾٍ  أو ؽرَ  الً متلهِ  مـفا  , فِ ؾضؾِ  ةِ شعَ  م

 ( .َؽ كػِس  ػ ما ظـَد إ وٓ تـظرْ 

ًٚ  شقاء ـٚن ضٌِؽ خٚفهًٚ : ؿهده مـ حٔٞ ـقٕف هق اهلل : اأي  (اهللَ ضؾِب )ا:  ؿقفف   ؾ٘ن  : أو منقب

وشٔجزي اهلل افهٚدؿغ بهدؿٓؿ , وإن ـْٝ ترى ًٍٕؽ , ؾٓق ادىِقب مْؽ  .. ـْٝ ترى ًٍٕؽ صٚدؿًٚ 

ًٚ ـٚ .. ؾّـ ضِٛ اهلل بهدق   :ؾٚفىِٛ خر مـ افٌىٚفٜ , وخر مـ اإلظراض وافٌٍِٜ ظـ اهلل تًٚػ  .. ذب

ًٚ .. ومـ ضٌِف بٌر صدق , وجده   .ٕن مٚ شقاه تًٚػ ٓ رء  : مل جيد صٔئ

رك افٌٍِٜ وت, اهلل  وادراد مـ ـالم ادٗفػ ريض اهلل ظْف إهنٚض اهلّٜ وافًزمٜ ذم ضِٛ مٚ ظْد

 .ظراض وافٌىٚفٜ واإل

, ؾ٘ن ـٕٚٝ هلل  : ػ أحقافؽإوذفؽ بٚفْير :  (ـاذباً  أوْ  صادؿاً  َؽ ى كػَس ترَ  ــَت  شقاءً ):  وأمٚ ؿقفف 

.. ومـ افريٚء وضِٛ ادٚل واجلٚه ظْد افْٚس , وافتقرع مـ افنٌٓٚت , ومع افتقبٜ مـ افذٕقب , فقجف اهلل و

 .ؾٓذا هق افهدق 

, وظدم تقرع مـ افنٌٓٚت , ومع ختِٔط ذم افًّؾ , ذـر وؽره  ٚاض ممر٘ظوإن ـٕٚٝ منقبٜ ب 

ؾًِؾ  : فُْف ٓ خيِق مـ حليٚت وخىرات ,ؾٓذا هق افُذب  .. وزهده ذم اجلٚه وادٚل, وصدق مع ادنٚيخ 
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يرجك .. ومـ دام بَرع افٌٚب , ؾٔخِص ؿهده فقجٓف اهلل افُريؿ : فٔف ويرمحف ويًهّف مـ ذفؽ إاهلل يْير 

 .وفٔس ذم اإلظراض وافٌىٚفٜ رء ,  مـ افقهٚب افقهٛ فف

أن ادتٖهؾ  إٓ , هذه مثؾ تِؽ (متلهؾٍ  ؽرَ  أوْ  متلهالً  َؽ ى كػَس ترَ  َت ــ شقاءً 9  اهللَ ضؾِب )ا :وؿقفف 

ادتٖهؾ هق افذي بَل ذم إصٌٚل وافتُٚشؾ وافًُٛ أو  وؽر, هق افذي ـِّٝ ؾٔف صٍٚت افىِٛ 

: جًّف وـٍٚه أمر مًٔنتف  صحَّ  .. أراد اهلل بًٌد خراً ذ ؾ٘ :ذب ـٕٚول وفٔس بُٚ, ؼ افًقائإمراض و

 ىٚبر ؾّٓف بخوٕقَّ , ودفف ظذ أهؾ افَرب وادحٌٜ هلل , بًٌٛ أو ؿْٚظٜ وزهد , ووؾَف فًِِؿ وافًّؾ بف 

ه مـ مل وؽر, ؾٓذا هق ادتٖهؾ  : افٍْقس ظٌَٚت بَىع : ض مهتف فًِر افٔفهنثؿ أ, شقفف وؾٓؿ ـتٚبف وشْٜ ر

ٓ يسك  , ومنٌقًٓ  وؾٚرؽًٚ ,  وشَٔامً  وصحٔحًٚ ,  ومًقجًٚ  ؾِٔىِٛ اهلل أظرج: ُّؾ ؾٔف هذه إوصٚف ت

ًُ , تذهٛ بف إصٌٚل وإمراض : افقؿٝ  ؾ٘ذا حهؾ مْف  :ؾٍٔقتف افىِٛ : ّر يّيض ـِف ـذفؽ وفًؾ اف

 .ارك ذم آخر ظّره مٚ ؾٚت مـ أوفف تد.. أدرك ثقابف , ؾ٘ن تٌّده اهلل برمحتف وؽّره برأؾتف .. بًض افىِٛ 

 ـريامً  مًٌقداً  وـقٕف مَهقداً , ٕن مـ ؿٚم ذم وجف ؿٌِف ذـر ربف : ؾٚإلؿٌٚل ظذ اهلل بُؾ وجف حمّقد  

ٔر  .. جقاداً  وحٍيف مـ , ؿقي ذفؽ ذم ؿٌِف .. ٌف اهلل ظْد اضالظف ظذ ذفؽ , ؾ٘ن شٚظده ظّؾ صٚفح ٓ خي

 . وٓ يرد افًٗال, ٕن اهلل ٓ تتًٚطّف أمٚل : وإمراض وافًِؾ , افٌٍِٜ وإظراض 

بٖن  : ػ اهلل ظذ خىرإهق ؿقة افَهد مع افًر  : اهلجقم (ابغَ افؽذَّ  ـفجقمِ  ظذ اهللِ هجؿْ )ا : وؿقفف 

َٖ , فف مل يتٌغ فف أو ـٚن حٚ , مل يُـ متٖهالً  ـرـقب : ر ػ اهلل إؿدام اإلًٕٚن ظذ إمر اخلىِ إظذ افًر  ؿدمَ ؾ

 , ٓ بد أن يٗثر ذم ؿٌِف برـٜ وٕقراً  .. ؾٕ٘ف إن دام هجقمف : ل افًٔؾ بٚفًٌٚحٜقودخ, افٌحر ذم افًٍـ اخلٚربٜ 

يرجك فف .. ؾ٘ن شٚظده مع ذفؽ افًّؾ افهٚفح وافنٔخ ادرصد بّالحيتف , وأن يَىع بف مًٚؾٜ بًٔدة 

 .صٚء اهلل تًٚػ  افقصقل إن
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ـْ  اهللِ  ما ظـَد  واكظرْ ): وؿقفف   : زاة إحقال وٓ يُقن ذم جمٚ, َٚبؾ بٕٚظامل افذي ٓ يُ  (فِ ؾضؾِ  شعةِ  م

وفق ـٚن أهؾ , وٓ يْوٌط بٚحلقاس , يدخؾ ذم افَٔٚس ٓ  مٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ن ؾوؾ

افتًٛ , وفُـ ـٚن  مًٚؾٜوبَقا ذم , ػ هنٚيٜ إإتٓقا  وٓ, ػ ؽٚيٜ إدٚ وصِقا .. ٚزون بَدر أظامهلؿ إظامل جُي 

ؿىرة مثؾ ومـ يًتحؼ , رة مثؾ جٌؾ ذمـ يًتحؼ و وإحقال يًىلؾوؾ اهلل ذم خَِف مـ أهؾ إظامل 

 .ػ اهلل بٍوؾ اهلل إؾِذا وصِقا ؟! بحر 

ـْ  اهللِ ػ ما ظـَد إ واكظرْ ): وفذا ؿٚل ادٗفػ  مـ : أي  (َؽ كػِس  ػ ما ظـَد إ وٓ تـظرْ ,  فِ ؾضؾِ  شعةِ  م

تًىٔف مـ حٔٞ .. ؾٕ٘ؽ ترى أن مـ طؾ هنٚره ذم حٚجٜ فؽ : واهلّٜ وادجٚزاة دـ ؿٙ فؽ حٚجٜ  افًّؾ

وبٚفَىرة , اشتًيّتف , واهلل يًىل بٚفذرة أمثٚل اجلٌٚل .. فػ ديْٚر أفػ أومـ حٔٞ اهلّٜ , إجرة ـذا 

ٌْقة وافقٓيٜ وافَرب وذفؽ ـٚف :ويدخؾ حتٝ اخلٔٚل , بؾ يًىل مٚ ٓ خيىر ذم افٌٚل  , أمثٚل افٌحٚر

, ؾًٌحٚن اجلقاد افذي صٖٕف اجلقد : ؾ٘ن ذفؽ ـِف بٌر ظّؾ وٓ أمؾ وٓ وشِٜٔ : فِّالئُٜ مـ حيتف 

 .وافٌذل وافًامحٜ فَِّهقد 

ؾ٘ن  : هق ـذفؽو, ـ ػ أن افًٌد حمض حمؾ افًىٚء افربٚين إن حترك أو شُإِٓٚ تنر وهذه احلُّٜ ـ 

احلؼ تًٚػ  إذ دمع: واإلرصٚد واإلشًٚد , إلرؾٚد وهق مٌّقر بٚإلمداد وا.. قن حٔٞ يُ ػإافًٚمل مْذ ـٚن 

,  أظىٚه ذم إخرة.. ـ مًْف ذم افدٕٔٚ ؾّ: خالء ٌؾام ؾٔف مْع مـ أوصٚف اف, ـِف ظىٚء بٚفًٌْٜ ٕهؾ مًرؾتف 

 .إذ اإلجيٚد أـز اإلمداد : ؾٓق ذم ظغ افًىٚء .. بٚهلل  ومٚ زال افُقن مقجقداً , أظىٚه هذا .. ومـ مًْف هذا 

افتٍٚت ؾال : ؾذفؽ دمِٔف ذم خَِف وإٔٝ حمؾ ذفؽ .. جًِف ـقٕؽ ـذا وـذا ذم طٚهر افتدبر  وأمٚ  

, ؾَد خِؼ تًٚػ بًض ادالئُٜ ٕهٍف مـ ٕٚر وٕهٍف مـ ثِٟ  : ؿ فِىٌٚع أو ؽره ذم افدٕٔٚ وأخرةػ ادالئإ

 .ِٟ ىٍل افْٚر وٓ افْٚر تذيٛ افثؾال ادٚء ي
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وأهِٔتف فِتجع ظغ , ؾٚفتجع صٚرق ميضء  .. مقجقداً  ؾام زال افُقن ؿٚئامً : وؿقامف بٚفتجع ٓ ؽره  

 ؿقتؽ وحيؽ لوـام,  ظِٔف , ؾُذا ؿقتؽ وحيؽ مـ افهز افًىٚء وإن اختٍِٝ أذواق افتجع ذم ادتجذَّ 

  ً ؾ٘ن دمِٔٚت احلؼ تًٚػ ٓ : ّد وـامل ؿقتؽ وحيؽ مـ احل, مـ افرى  وـامل ؿقتؽ وحيؽ, ُر مـ اف

 .ٚ خترج هذه ادًٚين مـ حتٝ دوائره

 ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف :

 (باهللِ َؽ مهَّ  دؾعْ ا) -11

ا ضرأ ظِٔؽ اهلؿ ذم وؿٝ ؾ٘ذ: ٕن اهلؿ إٕام ـٚن مـ اهلل وٓ يرؾًف إٓ هق  : ْدؾع إٓ بٚهللؾ٘ن اهلؿ ٓ ي  

فٔف بَقة إثؿ تقجف  , واظسف بغ يديف بتَهرك ظـ صُر ًّٕف,  ػ اهللإشتٌٍٚر وافرجقع ؾٖـثر آ.. 

وٓ , يرؾًف ظْؽ .. إٔف تًٚػ ـام إٔزفف بؽ  وتَٔـ ؿىًًٚ , ذم رؾع مهؽ افْٚزل بؽ .. فٔف إاوىرارك واؾتَٚرك 

صذ ؾُٚن : ـٚفدظٚء وافهالة وافهدؿٜ  : ػ إشٌٚب افتل تدؾع اهلّقم إٓ إن ـٕٚٝ حمّقدة ذظًٚ إتِتٍٝ 

 .ػ افهالة إؿٚم .. اهلل ظِٔف وشِؿ إذا أحزٕف رء 

ؾًٌِٔف افتٖمؾ ذم ذفؽ .. مـ رء مًغ  وـؾ هؿ ضرأ, ْٓٚ حمّقد ومْٓٚ مذمقم م: واهلّقم ـثرة 

وأـثر اهلّقم  , ؾِٔتحرك مـ حٔٞ ٓ مًهٜٔ.. وإن اؿتٙ احلرـٜ  , ؾًُِٔـ.. افًُقن ؾ٘ن اؿتٙ : افقء 

ؾًؾ افذٕٛ  وأوظدم افنُر , شٌٌٓٚ افتَهر ذم افَٔٚم بحؼ اهلل ؾٔٓٚ  .. أو ظٔٚل مٚلافدٕٔقيٜ ذم حٚل أو 

 .بًٌٌٓٚ 

وٓ وٓ تْدؾع إٓ بٚدقت , وٓ هنٚيٜ هلٚ  ؾال حك هلٚ.. وافٌخؾ وحٛ ادٚل  وأمٚ مهقم أهؾ احلرص 

ظْد ٕزول آؾٜ بٚدًِّغ أو ذم واهلؿ ادحّقد , ٕن اهلل جًِٓٚ حجٚهبؿ ظْف : يًرؾقن أهِٓٚ أن يدؾًقهٚ بٚهلل 

ؾَد :  هذه وأمثٚهلٚ حمّقد ذم ؾٚهلؿ   : ومقاؿػ افَٔٚمٜ وٕزول افَز أو ظْد خقف مـ ظذاب أخرة, افديـ 
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 ؿْ تُ وفبؽقْ ,  ؿؾقالً  ؿْ تُ فضحؽْ ..  ما أظؾؿُ  فق تعؾؿقنَ »: ل ظِٔف وشِؿ متقاصؾ إحزان حتك ؿٚصذ اهلل  ـٚن 

 . «لرونَ جتْ  اِت َد صعَ ػ افإ ؿْ وخلرجتُ ,  راً ـث

ؾَد : وفٔس بؼط ذم ـؾ ظٚرف بٚهلل , وفف أبقاب ذم ـتٌٓؿ  , وهق ظْد افهقؾٜٔ, واحلزن ؾقق اهلؿ 

وشٌٛ احلزن ذم بًض إوفٔٚء وظدمف  , رى ظِٔٓؿ رء مـ احلزنـٚن ـثرون مـ افًٚرؾغ بٚهلل تًٚػ ٓ يُ 

ومىٚفًتٓؿ فِهٍٚت اإلهلٜٔ مـ مجٚل , احلؼ تًٚػ  وذفؽ ٓختالف منٚهدهؿ ذم حية : ذم آخر طٚهر بغر 

ًٚ  ؾٚدحزون بُِٔتف هق :ذم مجٚل  جاللو , ذم جالل وـامل ذم جالل , ومجٚل, جالل أو   ,  منٚهد اجلالل سؾ

زاد حزٕف .. ش , وـِام اصتد ؿربف وصٍٚ ذبف ٔفف ويً  فًٔٚغ: إٓ إٔف خيرج فف ؿِٔؾ مـ تًْٔؿ ذاب اجلامل 

 . هلل تًٚػ أظِؿوا, وـربف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 وؿاَل ,  (ھ ھ ے ے ۓ): تعاػ  ؿاَل 9 ظؾقفا  أؿبَؾ  ـْ مَ  ادقظظةُ  إكام تـػعُ ) -11

 . ((چ ڇ ڇ ڇ) : تعاػ وؿاَل ,   (ەئ ەئ وئ): تعاػ 

ـر ؾٚدْٔٛ يتنّؿ روائ: ؿٌٚل اإلٕٚبٜ ومًْك اإل ؾغ وادنقؿغ , وأمٚ ريـ وافقاظيغ وادخقر ح ادذ

وفذا ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دًٚذ وظع ريض اهلل ظْٓام , ـٚفَىر ظذ افهٍٚ : ؾتٌْق ظْف ادقظيٜ  .. ادًرض

: وذم روايٜ  «عؿِ افـَّ  رِ مُح  ـْ مِ  فَؽ  خرٌ ..  واحداً  رجالً  بَؽ  اهللُ  هيديَ  ٕنْ »:  دٚ أمرمهٚ بدظقة اخلِؼ اػ افديـ

ًٚ ,  «افشؿُس  ظؾقفِ  ْت مما ضؾعَ  فَؽ  خرٌ » اهٜ خمٌتٜ , واإلٕٚبٜ مٌْٜٔ أوَّ  ؾدل هبذا ظذ أن فِّقظيٜ وافدظقة ؿِقب

إؼح .. ا دخؾ افَِٛ افذي إذ :ػ اهلل وافدار أخرة مـ افًالمٚت افتل ذـرهٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فِْقر إ

 . فف افهدر وإًٍح
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ـْ  افتجادمْ » : إذ ظالمٚت افْقر ذم احلديٞ: ؾال إٕٚبٜ دـ ٓ دمٚذم ؾٔف ذم دار افٌرور   ,  افغرورِ  دارِ  ظ

وـٔػ يًتًد ؟!  يتجٚف ؾُٔػ ئْٛ مـ ٓ,  «فِ كزوفِ  ؿبَؾ  فؾؿقِت  شتعدادُ وآ,  ؾقدِ اخلُ  ػ دارِ إ كابةُ إلوا

ؾدل هبذا : وظـ افْقر اإلهلل أخذ وأبًد , ؾًْد افثٕٜٚٔ أبًد .. ؾّـ خع ظـ إوػ  ؟! ٛفِّقت مـ مل يْ

وافتٍُر ذم أصْٚف جٌِٓٚ , احلديٞ ظذ أن افراؽٌغ افثٚبتغ افراشخغ ذم حٛ افدٕٔٚ وشًٜ افًِقم ذم مجًٓٚ 

ظدم افتٖثر بٚفتذـر .. خرة وظالمٜ ـقهنؿ حمجقبغ هبٚ ظـ اهلل وافدار أ ,حمجقبقن  .. وـٍٜٔٔ اؿتْٚصٓٚ

 .وادقاظظ وافزواجر مـ أيٚت وإحٚديٞ 

 ها باحلرصِ آخرُ  وهيؾُؽ ,  وافقؼغِ  بافزهدِ  إمةِ  هذهِ  ُل ك أوَّ كَج » : وؿد بغ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف

ؾام : مـ احلؼ ترى أظْٔٓؿ تٍٔض مـ افدمع ممٚ ظرؾقا .. ػ افرشقل إٕزل ؾُٕٚقا إذا شًّقا مٚ أُ  «إمؾِ  وضقلِ 

ومْع  , ومجع اجلٚمًغ , وبىٚفٜ افٌىٚفغ, وؽٍِٜ افٌٚؾِغ , ؾًٌٛ إظراض ادًروغ : مجًقا ومٚ مًْقا 

ػ ذفؽ أصٚر شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل إو, بٚهلل وافدار أخرة وًػ اإليامن وافَٔغ .. ادًٕٚغ 

 : بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف بَقفف

ـــــــــ ُٛ  ٚ واهللِأَم ـــــــــٌ ـــــــــٚ ش ــــــــــْل افتٌٚضــِ م           ـ

 

ـِ   ـْ  ادحّــــــــقدِ  ظـــــــ  وؿــــــــٚلِ  ؾًـــــــؾٍ  مــــــــ

ــــــــــٚرُ   ــــــــــِٚت  وإيث ـــــــــــقرٍ  افثٌ           ظــــــــــذ أمــــ

 

 ػ افوـــــــــــــاللِ إ ٓٚ تَـــــــــــــقدُ حُ ٕهـــــــــــــٚئِ  

ـــــــٔئغِ   ـــــــقى ص ـــــــ ش ـــــــؽ  إمَّ ــــــــٚ          ٚ افن  ؾّٔـ

 

ـُ  وظــــــــــدَ  بــــــــــفِ    ذو اجلـــــــــــاللِ  ادٓــــــــــّٔ

  ٌٜ ــــــــــ ـــــــــٚ ؽٍِـ ْٝ مُ  وإم ــــــــــٍؼ بحُ  زجـــــــــ           ّــ

 

ـــــــــــــ قيًـــــــــــــِٚت وهت  ــــــــــــــٚلِ  ـٚلٍ بىــَّ  وؽـ

  

 : ثؿ ؿٚل ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف

 . (اجلػا معَ  رِب افؼُ  ـَ مِ  خرٌ .. افصػا  معَ  عُد افبُ ) -12



- 54 - 
 

  مع افهٍٚ ذم افٌٚضـ مـ افٍْٚق ودء إخالق, ادراد بٚفًٌد ترك افىٚظٜ وافًٌٚدة وإوراد   

مـ افهالة :  مـ افَرب افذي هق طٚهر افىٚظٜ ؾ٘ن ذفؽ خر: ومع ترك ادًهٜٔ ,  واحلرص وحٛ اجلٚه

يقجٛ  ؾ٘ن اجلٍٚ وإن ؿؾَّ : افذي هق ادخٚفٍٜ فيٚهر افؼع وبٚضْف : ظتُٚف مع اجلٍٚ وافَراءة وافهقم وآ

وؿىرة مـ افهٍٚ , مـ افىٚظٜ  ر بحراً ؾذرة مـ اجلٍٚ تُدر : وافهٍٚ يقجٛ افَرب واحلٛ , ادَٝ وافىرد 

مـ حٛ  وؿىرة, مـ افًِؿ  ؿىرة مـ اهلقى تًٍد بحراً : ٚب بْٔف وبغ اهلل , وؿد ؿٔؾ تقجٛ فًٌِد رؾع احلج

 . مـ افًّؾ افدٕٔٚ تًٍد بحراً 

ٕن حرـٜ إظامل افهٚحلٜ مـ حمٌٜ اهلل : ظـ افىٚظٜ  ثؿ اظِؿ أن افهٍٚ ٓ يسك صٚحٌف بًٔداً   

, افىٚهر افًِٔؿ مىٔع ذم ـؾ حليٜ ؾٚفَِٛ  :ام يُقن ظـ شالمٜ افَِٛ وضٓٚرتف ومًرؾتف , وافهٍٚ إٕ

وؿٚل ,   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ): ؿٚل تًٚػ : ٕن اهلل مدح خِِٔف بٚفَِٛ افًِٔؿ : واجلًد افذي ؾٔف مىٔع 

 .(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ):  تًٚػ

ػ إٕن اهلل إٕام يْير :  ٓ يُقن بقء.. وـثرة افًٌٚدة مع ظدم افهٍٚ ذم افَِٛ بغ اهلل وبغ افًٌد   

 .ػ إظامل ـام ذم احلديٞ إافَِقب ٓ 

ؾٕ٘ف ٓ يزال : , وظًُف افهٍٚ  ػ اهلل تًٚػ حتك يُقن بًٔداً إثؿ إن اجلٍٚ يَْص افًّؾ ادَرب  

 َِ ًٚ مًف افًٌد ويزاد حتك يُقن مَرَّ  ؾ  يقرث افهٍٚ وي , وأظامل افَِقب ٓ تقازن مْٓٚ ذرة جٌٚل مـ أظامل  ب

 .واهلل أظِؿ , ٜٔ اجلقارح مـ ضٚظٜ أو مًه

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ
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َّٓ  { ...     }  صػقعةً  افبسؿؾةَ  رأيُت :  ارؾغَ افع بعُض  ؿاَل ) -14  ورأيُت ,  ادؼـغَ  ـَ أباها مِ  ـَ  مَ إ

ـَ  ِت ؿفرَ  ـام ؿْد 9  ادممـغَ  ِت ؿفرَ  ؿْد  افعزةَ   ُذ ماِخ ٓ تُ  افرمحةَ  ُت ورأيْ ,  خمتؾػةٌ  واجلفاُت  افؽاؾري

 ( .ذكٌب  فُ ٓ يتعاطؿُ  وافعػق   , أحداً 

ًِ  مٚ..  ظٚرؾًٚ  ًؿَّ ي قملف , ..مـ مجع بغ افًِؿ افيٚهر وافٌٚضـ ظِؿ أن افًٚرف ا   :  ِّغِ إٍرد بٖحد اف

افَرآن : وأظْل بًِؿ افيٚهر : ٚهر إٓ مـ ظِؿ افيٚهر وٓ مًرؾٜ ٕدب افي, ٓبد مـ أدب افيٚهر  إذ

 .واحلالل واحلرام , فيٚهرة وإخالق وظِؿ إظامل ا, وافقظد وافقظٔد , واحلديٞ 

:  فَقفف تًٚػ: ػ ذوؿف إإٓ أن افتَقى وشِٜٔ  , فٔف بٚفًُٛإؾال وصقل .. وأمٚ ظِؿ افٌٚضـ   

ًٚ ,  (ېئ ىئ ىئ ىئ ی) ويراه , حتك يدخؾ ظذ اهلل مـ مجٔع أشامئف  وٓ يًّك افًٚرف ظٚرؾ

 ًٚ  .ًٍٕف ػ ؿٌِف مـ إويراه أؿرب  , ذم ـؾ ذرة مـ افقجقد متجِٔ

ظِؿ أن صٍٚظٜ افًٌِّٜ وشقرة افٌَرة وآل ظّران ا (هػ آخرإ...  صػقعةً  سؿؾةَ باف رأيُت ) : وؿقفف

بؾ ورد أن افَرآن ـِف ينٍع ذم إشَٚط افًَقبٜ ظْف بًد , ممٚ ورد ذم احلديٞ .. وآيٜ افُرد وؽرهٚ 

 . أو رؾع درجٜ اخلط ظْٓٚ بذٕٛ, اشتحَٚؿف هلٚ ورؾع احلجٚب ظْف 

ـَ  ـْ إٓ مَ ):  وؿقفف  افذيـ ٍٕروا ظـ اإليامن بٚفَرآن وافرشقل صذ اهلل ظِٔف : أي  (ادؼـغَ  أباها م

 .ؾال تْٚهلؿ صٍٚظتٓٚ : واشتُزوا ظـ آيٚت اهلل تًٚػ , وشِؿ 

ـَ  ِت ؿفرَ  ـام ؿْد 9  ادممـغَ  ِت ؿفرَ  ؿْد  افعزةَ  ورأيُت ) : وؿقفف : ؾيٚهر .. أمٚ ؿٓرهٚ فُِٚؾريـ  (افؽاؾري

ؾُٖهنؿ إًٔٚم : مقا إٔقار افٌٔقب وأهار ادُِقت رِ حتك ُح : حجٌتٓؿ ظـ اإليامن وافىٚظٚت وافَربٚت  ؾَد

دٚ ذم ؿِقهبؿ مـ إـْٜ وذم : ثؿ يًروقن ظْٓٚ  , ؾساهؿ يًًّقن ـالم اهلل ويرون آيٚت اهلل: بؾ هؿ أوؾ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ):  ؿٚل تًٚػ: ر أذان مـ افقؿْ 
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ػ أن إ (﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮶﮷ ﮸ ﮹ 

 . ًداً بُ : أي  : خًٚراً  , افَرآن: أي  :(  ھ ھ ے ے ۓ ۓ): ؿٚل ؾٔٓؿ 

وجمٚي اجلالل واجلامل , وأمٚ ؿٓر افًزة , حجٌٓؿ ظـ مًٚين افُامل , ؾٓذا ؿٓر افًزة اإلهلٜٔ  

ـ مَ : حتك ؿٚل بًوٓؿ , ِؿ اهلل افذايت بٖن حجٌٓؿ ظـ ـامل افًِؿ وافَٔغ بٚفٌٔٛ افذي ذم ظ.. فِّٗمْغ 

ؾهٚروا , ؾُٚن صٖن مجٔع ادٗمْغ اخلقف وظدم إمـ مـ مُر اهلل , ِٛ ُش  .. ًِٛـ ظذ إيامٕف أن يُ أمِ 

ؾِٔس ؿٓر افٌوٛ : جٓٚت افَٓر وادَٓقريـ خمتٍِٜ : أي : واجلٓٚت  : فُـ ـام ؿٚل, مَٓقريـ بًزة اهلل 

ػ ظقامل إوافُٚؾرون متقجٓقن , ػ ضِٛ افروٚ وافَرب ذم ؿٓرهؿ إقن وادٗمْقن متقجٓ, ـَٓر إدب 

ًٚ : ًد واجلٓؾ واحلجٚب ذم ؿٓرهؿ ٌُ افًخط واف وأخرون , اهلل  ومْزفٜ ظْد ؾٓٗٓء وجٓتٓؿ تزيدهؿ حٌ

 ًٚ ًٚ  تزيدهؿ مَت ًٚ  ًداً وبُ  وهقإ هلل حتك يُٚدوا ييْقن مـ ـثٚؾٜ احلجٛ وتًٚطؿ افًٌد وصدة   وجحقداً  وحجٚب

فف إهؾ مـ  ؟ ومٚ رب افًٚدغ  : ـام ؿٔؾ ظْٓؿ : فف وٓ مِؽ هلذا افًٚمل إوٓ  ٓ ربَّ  أنْ .. افًَقة ذم ؿِقهبؿ 

 .ومٚ هيُِْٚ إٓ افدهر  ؟ ؽري

وـذا شٚئر افهٍٚت ختتِػ , وهق افَٓر مـ ـامل افذات اإلهلٜٔ  : واحد واختالف اجلٓٚت ذم دمؾ   

 .ورؾع وخٍض , ورض وٍٕع , ظىٚء ومْع مـ : مًٓٚ اجلٓٚت ذم ادقجقدات 

 فف مًٚنٍ  .. ـٌٕٕٚٔٚء وإوفٔٚء : ٓؿأهؾ افُامل مْ: أظْل : ثؿ اظِؿ أن ؿٓر افًزة اإلهلٜٔ فِّٗمْغ  

ػ إفسجع : ؾتَٓرهٚ إٔقار افهٍٚت : ػ افذات اإلهلٜٔ إ وذفؽ أن ؿِقهبؿ تُٚد تىر صقؿًٚ  :خر ؽر مٚ ذـرٕٚ أُ 

ًٚ : أن أرواحٓؿ تُٚد تٍٚرق أجًٚدهؿ و, اخلدمٜ وافًٌٚدة  مـ  وخروجًٚ , فُٖس افَرب وافًًٜ اإلهلٜٔ  ضٌِ

 ػ إظـ افىران  وتَص أجْحتٓٚ,  ؾتَٓرهٚ افًزة اإلهلٜٔ: ر افربٚين فُقهنٚ مـ ظٚمل إم: مؤؼ افًٚمل احلٚدث 

ُّ  : شًٜ ظٚمل إمر  .ِٔف مـ أهارهٚ ومتُ , افَِٛ بٖٕقارهٚ  دَّ فت
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, افروح ذم افؼاب  لٌَفتُ : ؾ افروح بِذة ذاب ادقدة مـ ـٖس احلٛ ًىر ؿ تُٚد تُ هارهن أأو 

اجلٚمع , ر افًزة اإلهلٜٔ بتجع ٕقر افُامل اإلهلل َٓ َْ ؾتَ : ويُقن فَِِٛ دع افناب , ويٌَك افن ذم افذهٚب 

نػ ظقامل افٍتقح فّٔد افروح بُ: ظـ ؿقة افذهٚب ذم حٔٞ اإليٚب .. بغ اجلالل واجلامل فذفؽ افن 

 دَّ دٚ مُ  ًًٚ ويٌَك افَِٛ مىٚفِ  , بًٌٛ افن مـ ـامل افذات: تح هلٚ ؾتٌَك افروح بًد ذفؽ مىٚفًٜ دٚ ؾُ , اإلهلٜٔ 

حٚمدة , صٚبرة صٚـرة راؤٜ , وتٌَك افٍْس مىّئْٜ بىٚظٜ اهلل وخدمتف , بف مـ افروح مـ ـامل افهٍٚت 

ِؼ وهبرهٚ مـ اخلُ , دٚ ؿٓرهٚ مـ ظزة اهلل  : ظـ افكاط ادًتَٔؿٔؾ ٓ تُٚد مت , ذائَٜ واجدة, ؿًٕٜٚ زاهدة 

َِّ , افًئؿ   .وافِٛ افىٚهر ادًتَٔؿ , ؼ بف افَِٛ افًِٔؿ افذي خت

فٔتٖهِقا : هُذا بٚفَٓر حتك يَقهيؿ ذم مًرؾتف وٓ يزال تًٚػ هبؿ , ؾٓذا مـ ؿٓر ظزة اهلل فِّٗمْغ 

 .ذم دار افَرار دنٚهدتف 

ـَ , ؾ٘ن رمحتف تًٚػ شٌَٝ ؽوٌف : وهق ـذفؽ : أي  (أحداً  ُذ ٓ تماِخ  افرمحةَ  ورأيُت ) وؿقفف :  ْٝ ؾس

ؿٚل : مٚ دخؾ اجلْٜ ظٌد مـ ظٌٚده .. وفقٓ رمحتف تًٚػ ,   وافٍٚجريـ ئًنقن آمْغ مىّئْغرمحتف افًٚصغ

ُّ : أي  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ):  تًٚػ َّٓ : وؿٔؾ , ؾ مٚ ـ وفٌَل ذم  , ر أبداً وتى

ـْ »: وفذا ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ , ٌٞ افَْص وافًٍٚد واخلُ   وٓ إٔٝ يٚ: ؿٚفقا  «فِ بعؿؾِ  أحٌد  اجلـةَ  يدخَؾ  ف

َّٓ 9 ٓ أكا وَ »:  ؿٚل ؟! رشقل اهلل اخذ ٗوافرمحٜ ٓ ت , ؾدخقل اجلْٜ بًٌٛ افرمحٜ:  «فِ برمحتِ  ن اهللُيتغؿَد   أنْ إ

وشٌٛ ؿٌقل إظامل , شٌٛ دخقل اجلْٜ  ؾًدم ادٗاخذة, ذة مع افرمحٜ َخ ٓ تُقن فًٌِد مٗا: أي  : أحداً 

 . وتزـٔتٓٚ فديف , ظْد اهلل

وافرمحٜ , تُقن مع افرمحٜ مٗاخذة ٕحد  إٔف ٓ (أحداً  ماخُذ ٓ تُ  افرمحةَ  رأيُت ) : وادًْك مـ ؿقفف 

ڇ ڇ ڇ ) : وؿٚل تًٚػ, (  ھ ھ ھ ھ):  ؾَٚل: صٍتف تًٚػ , ومٚ ؿٚم افقجقد إٓ هبٚ 
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, ومـ واخذه اهلل ذم افدٕٔٚ وأخرة أو ذم  «لؽضبِ  ْت ل شبؼَ رمحتِ  نَّ إ» : وذم احلديٞ افَدد , (ڇڍ

ًُ , ؾَد أبًده ظـ رمحتف .. أحدامهٚ   .د مـ رمحٜ اهلل تًٚػ إٓ افنٔىٚن ومـ تًٌف ومٚ ب

ـام : يىَٔف افًٚمل بٖهه  ؾ٘ن ـامل ؽوٌف تًٚػ ٓ: ثؿ إن مٗاخذتف فًٔٝ ظذ ـامل ؽوٛ اهلل تًٚػ  

 .ؿ إذا ووع ذم افَٔ  مـ رمحتف إٓ مثؾ ادخٔط ؾام دمذَّ : أن رمحتف ٓ تًًٓٚ افدٕٔٚ وأخرة 

: مـ أوصٚؾف  وافًٍق صٍٜ , ؾٓق افًٍق : هق ـذفؽ :  أي (ذكٌب  فُ ٓ يتعاطؿُ  افعػقَ  ورأيُت ) : وؿقفف

 ٍٞ ّـَ  ؽؿْ وإكَس  ـؿْ وآخرَ  ؽؿْ أوفَ  أنَّ  فقْ »:  ؾٍل حدي  ذفَؽ  ما كؼَص .. مـؽؿ  رجؾٍ  ؿؾِب  قا ظذ أؾجرِ ـاكُ  ؽؿْ وج

:  بذٕٛ واحد مـ ظٌد واحد ٕهِؽ افًٚملَ .. إذ فق ـٚن ؽر ذفؽ : وذفؽ بتجع افًٍق : أي  «ئاً صق لْ مؾؽِ  ـْ مِ 

ٓ .. وٓ مٗاخذة هبٚ ذم بًٚط رمحتف , وادراد مـ ذفؽ أن افًٌد إذا أذٕٛ , ؾال ؿدر فِذٕقب ذم بًٚط ظٍقه 

ًٚ , ئٖس مـ اهلل تًٚػ بًٌٛ افذٕٛ  ًٚ  بؾ يٌَك راجٔ  .ذٌٕف أن يقبَف  رمحٜ اهلل وخٚئٍ

  

 : ادٗفػ ريض اهلل ظْفثؿ ؿٚل 

ـِ إٓ بشاهَد  ؽشَػ اف ٓ تؼبؾِ ) -14  (ةِ وافسـ افؽتاِب  ـَ مِ  ي

 ظِٔف وؿد ؿٚل صذ اهلل, افٍراشٜ : ويَٚل فف , ضالع افٌَِل ظذ بقاضـ إمقر حََٜٔ افُنػ آ  

ـِ  تؼقا ؾراشةَ ا»:  وشِؿ  . «اهللِ بـقرِ  يـظرُ  ؾنكفُ 9  ادمم

ؾ٘ذا دخؾ افْقر اإلهلل :  وهق ؿىًٜ مـ ٕقر اهلل, ذم افِقح ادحٍقظ  وأصؾ ذفؽ أن إمقر مَْقصٜ  

ؾَد يثٌٝ ذم افَِٛ ويرشخ وؿد : تراءى فف مـ افِقح ظذ ؿدر مٚ ظْده مـ افْقر  .. افَِٛ ؾَٚبؾ افِقح
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اشتّرت ؾّـ دامٝ منٚهدتف فِحََٜٔ و: وهق مـ أهار اهلل ادهقٕٜ افتل ائتّْٓٚ ظٌٚده اخلقاص , يذهٛ 

 .ذم زاويٜ مـ زوايٚ ؿٌِف  مَْقصًٚ  ـٚن افِقح .. مراؿٌتف 

: ـ ـٚن مثِف مـ أهؾ افْقر إٓ مَ    ضالعٓ يَدر ظذ آٚومًْٚه أن اهلل يُنػ فًٌِد مـ أمر افٌٔٛ م  

 ظؾقؽؿُ  عُ يطؾَ »: هذا مـ أهؾ افْٚر , ويَقل : ؾَٔقل : ذم افِقح ٚهر افقجقد ظذ حََٔتف ؾرى افقء ذم ط

 . «فُ ظذ بؾقى تصقبُ  باجلـةِ  هُ وبْؼ  ففُ  ائذنْ »: يَقل , و «اجلـةِ  أهؾِ  ـْ مِ  رجٌؾ  أنَ 

ئنٜ يؼ ريض اهلل ظْف يَقل فًٚؾُٚن افهدر : ثف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خٍِٚءه وأمتف وهذا افن ورَّ  

وـٕٚٝ أشامء ريض اهلل ظْٓٚ أختٓٚ , , وـٚن ذم بىـ زوجتف محؾ  ( ,إٕام مهٚ أختٚك وأخقاك: ) ريض اهلل ظْٓٚ

 .حلّؾ وافثٕٜٚٔ هل ا

ٕٚحٜٔ اجلٌؾ , وـٚن شٚريٜ إذ ذاك : أي  (اجلٌَؾ  اجلٌَؾ : )وـٚن افٍٚروق يَقل فًٚريٜ ريض اهلل ظْف 

ؾَىع اخلىٌٜ وتُِؿ ذم  ةوبْٔٓام مًٚؾٚت بًٔد, دْز ذم ادديْٜ وـٚن افٍٚروق إذ ذاك خيىٛ ظذ ا, ذم حرب 

ُٜ ثؿ رجع اػ اخلىٌٜ حتك ظجٌقا افهحٚبٜ مـ ذفؽ , ؾًّع صقتَ , أثْٚئٓٚ هبذا   .وهق بذفؽ ادحؾ  ف شٚري

: ؾَٚل فف افرجؾ  (ـؿ وؾٔف أثر افزٕكأحدُ  يدخؾ ظعَّ : )ؾَٚل  ظذ ظثامن ريض اهلل ظْف رجٌؾ ودخؾ  

مرأة ٚب وذفؽ أن افرجؾ مرَّ  ( :وفُـ ؾراشٜ: ٓ ) : ؾَٚل !( ,ًد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؟ب أوحٌل )

 .ظذ شٔدٕٚ ظثامن ريض اهلل ظْف ؿ دخؾ ث, وٕٚل مْٓٚ مٚ دون افٍرج 

ـِ  تؼقا ؾراشةَ ا»: ٖفف ظـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ودخؾ ظذ بًض إوفٔٚء هيقدي ؾً   ... ادمم

َّٕ : )فف  ؾَٚل شاحلديٞ ًُ  (ٚر مْؽٓ أجٌٔؽ ظـ هذا احلديٞ حتك خترج افز وـٚن مـ , ـ إشالمف ؾٖشِؿ وح

 ( .مٚ أطـ أن ذم احلٍْٜٔٔ مثِؽ: )وؿٚل , ذم زي ادًِّغ وأظامهلؿ مـ صالة وؽرهٚ  ؿٌُؾ 
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فع يًرؾٓؿ مـ ضٚ, وذم افىٚئٍٜ افًِقيٜ مـ منٚهرهؿ ـثرون  , هقنوذم افقرثٜ ادحّديغ مٚ ٓ حُي  

 .شرهؿ وـتٌٓؿ 

ـِ إٓ بشاهَد ):  ٍٕع اهلل بف وؿقفف  ـَ  ي ؾ٘ن ـٚن حٚفؽ : هذا ذم حؼ ًٍٕؽ : أي  (وافسـةِ  افؽتاِب  م

رى خىراتؽ وإٍٔٚشؽ ؿرإٜٓٔ فؽ هذا حََٜٔ حتك توٓ يتٌغ , ؾُنٍؽ صحٔح .. افَرآن وظِّؽ افًْٜ 

ًٚ  حموًٚ  إيامًٕٚ  صدؿؽ  ٜٔ ْوب, ٕؽ تًًّف مْف ٓ مْؽ وٓ مـ ؽرك أو, أن افَرآن ـالم اهلل ظـ اهلل  حًَٚ  وئَْ

 فُ ؼُ خؾُ  ـانَ » : ظِٔف وشِؿ ـام ؿٚفٝ شٔدتْٚ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ذم وصػ رشقل اهلل صذ اهلل : افتخِؼ بف

ؾِذا ـٚن صذ اهلل ظِٔف , شتقظٌٝ ريض اهلل ظْٓٚ ـامٓتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم هذه افًٌٚرة ؾَد ا:  «افؼرآنُ 

 : وتقذم صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بغ ٕحرهٚ وشحرهٚ, يٗثرهٚ بٚإلؿٚمٜ ظْدهٚ ذم مروف وافقؾٚة ذم بٔتٓٚ  وشِؿ

 .ورأشف بغ صدرهٚ وبىْٓٚ : أي 

ٓ زٕدؿٜ : ظذ حمض ادتٚبًٜ  وأؿقافؽ ؤٕٚتؽ, وحتك ترى حرـٚتف وشُْٚتف حرـٚتؽ وشُْٚتؽ  

وٓ ؽر ذفؽ مـ مُْرات ... وٓ ريٚء وٓ شًّٜ , ة وٓ بىٚفٜ وٓ ؾوقل وٓ صٓر, ؽرور  وٓ بدظٜ وٓ

: ػ ادًٚي إورتٌٜ افُنػ مَقيٜ هلّٜ صٚحٌٓٚ , ؾُنٍؽ صحٔح .. ؾ٘ذا ـْٝ ـذفؽ  : وإظاملإخالق 

 .ٕن افًٚمل ـِف مَْقش ؾٔف : مىٚفًٜ افًرش .. ؾ٘ن أظذ افُنػ بًد افِقح ادحٍقظ 

وأصٍك مـ , أفىػ مـ اهلقاء  ذم ميٚهر فىٍٜٔ , افهٍٚتمـ وراء إٔقار , وأظذ مْف منٚهدة افذات 

 :ٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف دػ هذه اإلصٚرة يَقل شٔإو, ادٚء 

 َٝ ـــــــــ ـــــــــ٘ذا إتٓٔ ـــــــــذي ظرؾْ إ ؾ ـــــــــػ اف  فُ َت

 

ـــــــٚهدْ   ـْ  ِ َت ص ـــــــ ــــــــرشٍ  م ــــــــقِت  ظـ  إػ هبّ

  َٝ ـــــــــــــ ـــــــــــــمل  هاً  ورأي ــــــــــــــٚ زْ جُيِ  هُ ءَ إؾنـ

 

ــــــــ أهــــــــُؾ   ِٝ  وافُنــــــــِػ  دىاهلُ ــــــــ  وافتثٌٔ
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مـ : أو ؿٚل  , إن افًرش ذم زاويٜ مـ زوايٚ ؿٌِل: وؿد ؿٚل بًض أـٚبر افًٚرؾغ ريض اهلل ظْٓؿ 

ؾرتٌٜ ظئّٜ ٓ ختىر ظذ .. وإن ـٚن مـ زوايٚ افَِٛ , ؾيٚهرهٚ جع .. ؾ٘ن ـٚن مـ افن : زوايٚ هي 

 . أيوًٚ  ؾيٚهر.. ؼ اإلًٕٕٜٚٔ فِحَٚئبٚفَِٛ ادًْك افنٚمؾ  إن ـٚن يريد 9 عؿك,  بٚل

.. ٜ ؿٚئّٜ ئؾ٘ن وجدت افٌٔ: ؾٕٚيره ذم ؽرك مـ أهؾ افُنػ .. ذفؽ ذم ًٍٕؽ ؾ٘ذا ؾّٓٝ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :  يَقلػؾ٘ن اهلل تًٚ: ؾًِؿ وٓ تْتَد .. وإٓ , ؾٚشتًّؽ هبٚ 

,  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ):  وؿٚل تًٚػ,  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) : تًٚػ ؿٚلو

اجلقارح ـِٓٚ مـ افنٓقات وحيؼ إٓ بحٍظ  ذم افَِٛ ويدوم ويرشخواظِؿ أن افُنػ ٓ يثٌٝ  

ظْد افيورة , وهذا هق مـ اجلقع وأـؾ احلالل وأؿقى مدده , وبدوام افذـر وبٚجلقع وافًزفٜ , وافنٌٓٚت 

 .ذم ـتٌٓؿ وه وذـروه وؿرأ, افذي منك ظِٔف افًِػ افهٚفح 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف

ـْ ) -15  (افرجاءِ  وبغَ  اخلقِف  بغَ  ـ

ؿٌِل بغ اجلالل  : وذم ـالم افًٔدروس ٍٕع اهلل بف,   (ائ ەئ ەئ):  ؿٚل اهلل تًٚػ  

, ـثر افتًٌؿ , متقاصؾ إحزان ,  ْؼ دائؿ افٌِ ..  جٚمًٔتف ذم مـ ثؿ ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿو, واجلامل 

 .هق افُقن بغ اهلٌٜٔ وإٕس  ..ُقن بغ اخلقف وافرجٚء اف

ًٚ ٕٕف تًٚػ مدح إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم بُقهنؿ يدظقٕف رؽَ  : وهق مـ ـامل ادًرؾٜ ذم افًٚرؾغ   ٌ 

ًٚ ورهَ  شتًداد فتجع افذي هق آ: اخلقف ذم حية افدظٚء هق : ٛ وافرهَ , هق افرجٚء : ٛ وافرؽَ ,  ٌ
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أوصٚف اجلامل شتًداد فتجع افذي هق آ: ٛ ذم حية افدظٚء افرهَ ٛ وؾ٘ذا دام افرؽَ :  أوصٚف احلؼ تًٚػ

 . وهٌٜٔ ًًٕٚ صٚر أُ .. واجلالل 

ُّ .. ٕس واهلٌٜٔ ؾّـ ـٚن بغ إ   ؾٕٕٚس مـ : واشتَر هه مع اهلل , ٕوصٚف احلؼ ِٝ منٚهدتف ـ

, وتهٍق ًٍٕف مـ اهلقى , روق بؼيتف هذه ادنٚهدة فًٌِد حتك تتَىع ظمنٚهدة اجلالل , وٓ تهٍق 

ٕن افدخقل ذم : ؾال ذوق فف هْٚفؽ .. ؾّـ مل يُـ ـذفؽ : ويىٔٛ ؿٌِف بًد خروج إـقان مْف بٚهلل 

 .ؾٓق بًٔد .. ومـ مل يوٚهٓؿ مـ اخلِؼ وافقصػ , حية اهلل صٖن ادالئُٜ ادَربغ 

ؾٚخلقف  :ٜ افذـر مع ذفؽ أرجك وأؿرب مداومو, وتَِٔؾ إـؾ وافًٌد مْف بٚب ؿقي فِتنٌف هبؿ 

ومنٓد , واهلٌٜٔ وإٕس مٔدان ادَربغ , وافٌَض وافًٌط مٔدان خٚصتٓؿ , وافرجٚء مٔدان ظٚمٜ ادٗمْغ 

ـام ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف : فُـ  افٌٚفٛ ظِٔٓؿ افقؿقف بغ اجلالل واجلامل  , أهؾ افُامل حية افُامل

. 

, ؾٚفًٔدروس هذا هق افنٔخ إظيؿ  : ؿٌِل بغ اجلالل واجلامل: اهلل بف وذم ـالم افًٔدروس ٍٕع  

شِىٚن ادأل افَىٛ افٌقث , افًٔدروس إـز  , واجلامل إدوم, ذم اجلالل إؿدم , وافًٚرف ادٓٔؿ 

 وحٚدهيؿ ذم حية افقصٚل , وشٚؿٔٓؿ ـٗوس, أـٚبر افهقؾٜٔ  رئٔس, اجلٚمع بال ٕزاع وٓ دؾٚع , افٍرد 

ومًدن , وحٔٚة افقجقد , بـ افنٔخ ادىِؼ بحر افنٓقد , اافًُران ظٌداهلل بـ أيب بُر : اجلالل واجلامل 

 .ظٌدافرمحـ افًَٚف ريض اهلل ظْٓؿ وًٍْٕٚ هبؿ : وحمٌقب رب افًٚدغ , إمٚم أئّٜ ادَربغ , اجلقد 

ؾَد بِغ هذا اإلمٚم : ف وهق ؾرظف وثّرت, وهق أظْل افًٔدروس إـز جد ادٗفػ ريض اهلل ظْف 

 َُ حتك صٚر ذم , وـرع مـ صٚذم افؼب مٚ ٓ خيٍك , وذهٛ ذم مذهٛ احلٛ , رب افًئؿ مـ مراتٛ اف

وهذه افًٌٚرة مـ , ـٚفنّس ذم افدٕٔٚ ..وظِق افقجقد وشٍِف , وٓيتف وظِق مُٕٚتف ذم ادنٚرق وادٌٚرب 

 . لؿٌِل بغ اجلامل واجلال: وهل : ـالمف ريض اهلل ظْف 
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 :وٓ اجلامل يىربف ويذهٌف , ؾال اجلالل حيرؿف ويّزؿف : وهذه رتٌٜ هل أهْك ادراتٛ ظْد افًٚرؾغ  

ٕزوع يُٚد ئٌٛ بف ظـ .. ػ افُامل افذي هق اجلٚمع بغ اجلالل واجلامل إوفف , ٓ تزال ـذفؽ  ؾقجٓتف دائامً 

ٓ إؾِؿ يدر بًٍْف , مرهؿ بحًٌف ظْد افًامع ٕف يٖأحتك , ؾِذا ـٚن ٓ يهز ظـ افًامع  : اجلالل واجلامل

ـام بْٔف ريض : فُـ ؿٌِف راشخ ثٚبٝ بغ اجلالل واجلامل  , ػ مٚ ذـرٕٚإوحٌف افًامع مـ ٕزوظف , وهق بْٔٓؿ 

 .اهلل ظْف 

وادتًٚل , وافًع وافٌُر , ـٚفَقي وافًزيز  : جمتّع أوصٚف احلؼ اجلالفٜٔ: وادراد بٚجلالل  

 .جلٌٚر وادْتَؿ وافنديد وا, وافَٓٚر 

وافِىٔػ , ٚن واجلّٔؾ واحلَّْ , ـٚفرمحـ وافقدود : أوصٚف احلؼ اجلامفٜٔ : وادراد بٚجلامل  

وجٚء , ؾ٘ذا اجتًّٝ هذه ذم ؿِٛ ظٌد  :وؽرهٚ ... وافًٍق وافٌٍٚر وافًتٚر , واجلقاد وافُريؿ , وافرؤوف 

 .الل واجلامل ؾٓق بغ اجل.. افهٍٚت اإلهلٜٔ  : أي: ظذ شٚئرهٚ 

.. ًدٕٚ ظـ مآهلؿ وبُ , مع جِْٓٚ بٖحقاهلؿ , ٕٚ ظـ مَٚم إـٚبر ريض اهلل ظْٓؿ وٕحـ وإن ظزَّ  

ٕٚ إٓ , ٕام شسٕٚ جقاهر ظِقمٓؿ وأذواؿٓؿ ومقاجٔدهؿ إؾٕ٘ٚ : ٕام هق صٕٜٔٚ فًٌٚراهتؿ ٓ حتَٔؼ هلٚ إؾتًٌرٕٚ 

, شِّٝ مـ افَدح ذم أهِٓٚ .. ٚؾِغ وظَقل ادحجقبغ وفُـ دٚ اشتست ظـ أوهٚم افٌ, ذحْٚهٚ وبْٔٚهٚ 

وأمٚ مهٓؿ وإصٚرات , حيرمْٚ برـٚهتٚ وؾوالهتؿ مْٓٚ  ؾْرجق اهلل أن ٓ.. وأمٚ منٚرهبؿ ومالبًٓؿ وجمٚفًٓؿ 

 .ٓ افٌُر ادتًٚل إوٓ يًِّٓٚ  , بؾ ٓ ختىر ظذ افٌٚل, ؾًٌّزل ظْٚ .. ؿِقهبؿ وأهارهؿ 

ـٚن .. مـ ـقن افُامل أن يُقن افَِٛ بغ اجلالل واجلامل : أي :  ؿَّ ومـ ثَ ) : وؿقفف ريض اهلل ظْف

, متقاصؾ إحزان , ؼ دائؿ افٌِ .. دوام ـقٕف ذم حية اجلامل واجلالل : أي : صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جلٚمًٔتف 

ٜ ذم ؿٌِف وروحف وهق ظْقان بٚضـ إٕقار ادًٌْى, ؾُٚن افذي ييٓر ظذ ظٚفـ بؼيتف ذفؽ  (ـثر افتًٌؿ
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ٓ إـٚبر مـ افهحٚبٜ ريض اهلل إوٓ يًرف ذفؽ ؾٔف , ويٌتًؿ ذم احلزن ,  ْؼ ؾٔحزن وهق ذم افٌِ : وهه 

 .ظْٓؿ 

ومىٚفًٜ , ومىٚفًٜ ظٚمل إمر وشًتف بروحف , ؾحٚفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مىٚفًٜ افذات هه  

س أمر افديـ ويًقر  , ؾٍْٔذ أحُٚم اهلل ـام أمر اهلل: فٍْس أثره ذم ا: أظْل : ثؿ يتجذ هذا ـِف , بٌَِف افهٍٚت 

ذم : وتقاصؾ احلزن ذم حرـٚت افٍْس , ى ؾٔف دوام افٌؼ ؾُر : وحيُؿ بغ افْٚس , واجلٓٚد واحلروب 

 .وافروح ـذفؽ وافن ـذفؽ , اجلًد وافَِٛ ذم وطٍٔتف 

ومل يُقٕقا مثِف بؾ ؽِٛ ظذ مٚ , ًالم ٓ افرشؾ ظِٔٓؿ افإر ظذ رتٌتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وٓ يَد 

وفذا أوجٛ اهلل تًٚػ ظذ اخلِؼ اتٌٚظف حتك ؿٚل ظِٔف , حُك اهلل ظْٓؿ مـ افدظٚء وافٌوٛ ظذ أممٓؿ 

ـُ  ـانَ  فقْ »: افًالم  وظِّف , وذفؽ فقشع دائرة ؿربف مـ اهلل :  «ل اتباظِ َّٓ إ فُ عَ ما وِش  .. حقاً  ظؿرانَ  مقشك اب

ػ اهلل دون إؾًٕٚدت افىرق :وـامل أدبف ومراؿٌتف هلل تًٚػ , وشٚبَتف وأوفٔتف ذم حية اهلل , ومًرؾتف بٚهلل 

فق أن مقشك ابـ : ؾُٚن ذم هذا افنٖن :  ٓ مـ حتََٔفإت اهلّؿ ظـ إدراك احلَٚئؼ وؿُك , دائرة ضريَتف 

 .ل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ اتٌٚع افٌْٓ إػ حية اهلل إمل يًًف ذم افدخقل .. ظّران ذم افقؿٝ وافزمٚن 

ؾٚفقراثٜ أـّؾ : ؾحٚل شٔدٕٚ افًٔدروس إـز ريض اهلل ظْف وراثٜ ظـ جده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  

وـٔػ يتًٌٛ وـؾ أهؾ , أيـ فف افربح  .. ٕن مـ ٓ رأس مٚل فف: ٓ مع وراثٜ إـًٛ ٓ بؾ , مـ افًُٛ 

ؾّْٓؿ : شٓٚمٓؿ مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أثقا تقرَّ .. اإلشالم واإليامن واإلحًٚن واإليَٚن وافًٔٚن 

 .وافساب وافٌَر وافٌْؿ , ومْٓؿ افْحٚس وافهٍر , ومْٓؿ افٍوٜ , مـ ـٚن مراثف اجلقاهر وافٔقاؿٔٝ 

بٌَِف بغ اجلالل  واؿًٍٚ .. جلٚمًٔتف ادحّديٜ  -أظْل شٔدٕٚ افًٔدروس إـز ريض اهلل ظْف  - وـٚن 

وهذه هل , ؿٌِل بغ اجلالل واجلامل : ؾَٚل : ريض اهلل ظْف حٚفف فِقجقد بًِٕٚف  حتك أبدى, واجلامل 

وٓ يًرؾف , ؾال تًًف إـقان : ذ ـٚن يًىل افٍرد مْٓؿ : إؾِف ادْٜ وافٍوؾ ظذ ظٌٚده : افقراثٜ افُزى 
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ٍَ : افقؿٝ وافزمٚن  ٍَ س مِ ؾِق تٍْس هذا اإلمٚم افًئؿ بْ وؿػ ؾٔٓٚ ؿٌِف بغ س جٚمًٔتف افقراثٜٔ افتل ـ ٕ

ٍَ  .. اجلالل واجلامل وٓ  رِضْ أ ـلْ يسعَ  لْ »: ؾٕ٘ف تًٚػ ؿٚل ذم إحٚديٞ افَدشٜٔ : بٖهه  ف افُقنَ ًُ مل يًع ٕ

ٓ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إوفٔس ذفؽ افًٌد ,  «يظبدِ  ؿؾُب  ـلْ ووشعَ ,  لْ  وٓ ـرشقِ وٓ ظريِش  لْ شامئِ 

 َّّ  .افًئؿ ـّثؾ هذا اإلمٚم : ؾ ورثتف وـ

 ٍَ َّٕ .. ٍٕٚشف أمـ  ًًٚ ؾٚذا مل تًع إـقان ٕ , ػ مًرؾٜ حٚفف ذم جالفف ومجٚفف إك فْٚ مـ شٌٔؾ أو دفٔؾ ؾٖ

جًِْٚ ظذ بًٚط افَرب ذم حية أو , وأدخِْٚ ذم حية افنٓقد, ٓ إن تٍوؾ اهلل ظِْٔٚ بّحض اجلقد إ

ؾٓق احلّٔد : ُف وممُِتف ذم دمِٔف فًٌض ظٌٔده يؿ مِوظِ , وهذا ـِف يدل ظذ شًٜ ـرم اهلل وجقده , افقدود 

وصٚؾف ظجز ووًػ وؾَر أوـٔػ يًرؾف ظٌده ومجِٜ , ه ومٚ ظرؾف ظٌدُ , ه ه محدُ وجمدُ  , هه جمدُ محدُ : ادجٔد 

 ؟! .وحٚجٜ 

ذ هل أظذ ـرم : إشتَٚمٜ وًٕٖفف آ, فٔف إوًٕتٌٍره وٕتقب  , نشٌحٚن ربؽ رب افًزة ظام يهٍق

 مل يتقوح فْٚ بٚؿٔٓٚ ذم افًْخٜ افتل بغ أيديْٚ .آمغ  , ذم دار افدٕٔٚ و دار ادَٚمٜ , وجقد وأدوم ـرامٜ

 

                 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف

    ( ... ـامِل  ْد وَح ,   مجاِل  ْد وَح  , جاللْ  ْد َح  : أؿسامٍ  ثالثةُ  افـاُس )-16

وهق , ًٚم ؿًّٓؿ ادٗفػ رمحف اهلل ثالثٜ أؿ ؾَد: ٕن اجلٓٚل أمقات : ادراد بٚفْٚس أهؾ افًِؿ 

 .ـذفؽ 
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: ػ طٚهر افؼيًٜ ظذ افيٚهر افذيـ خِٝ ظِقمٓؿ ظـ ذوق احلََٜٔ إادٚئؾ : وادراد بٚجلالي هْٚ  

ًٚ : افتل هل افًِؿ افٌٚضـ  وافتحّؾ وادىٚفٌٜ وادٗاخذة , فٌْٚء ظِؿ افيٚهر ظذ افتُِٔػ  : ؾُقٕف جالفٔ

 .وؽر ذفؽ ... ٜ احلدود وضِٛ احلَقق وافَهٚص وإؿٚم

ػ حَٚئؼ إيْير , ػ طٚهر ظِؿ افؼيًٜ إومل يِتٍٝ , افذي إًٌط ذم ؿٌِف ٕقر احلََٜٔ : واجلامي 

ع إصٔٚء ذم وَو  ٕن افثٚين : وإول ظذ حؼ أيوًٚ  , ومٚ هق ذم ٍٕس إمر وهق ظذ حؼ, إمقر وؽٚيتٓٚ 

 .ٚهر احلُؿ ؾٔٓٚ جراهٚ ظذ طوإول أ, مقاوًٓٚ 

 -وهق  , مًرؾٜ ظِؿ افٌٚضـ وافيٚهر: أي  : وهق اجلٚمع بغ إمريـ (وـامل): وفذا ؿٚل ادٗفػ  

وهذا حٚل , وافؼيًٜ بٚحلََٜٔ , فربىف احلََٜٔ بٚفؼيًٜ :  غِ فَ إوَّ  : أي: أـّؾ مْٓام  - افًَؿ افثٚفٞ: أي 

حرم .. ؾِذا مـ خٚفٍف ذم طٚهر افًِؿ , ٜ ظذ أهار احلََٜٔ ؾٕ٘ف ووع افؼيً: افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 .« ورثة إكبقاء افعؾامء»:  ـام ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم: ويُقن ذم ظِامء أمتف ورثتف ـذفؽ , بٚضْف 

ٕن تَريرٕٚ  : مـ حٔٞ مٚ ؿررٕٚه هْٚ: وإٕام ًٕٛ ادٗفػ ريض اهلل ظْف ظِامء افيٚهر ذم اجلالي  

بٚفًّؾ  مل يتٖدبقا طٚهراً  فًِامء افيٚهر ؾٔف مٚ ظَّ إذ ٓ َح : افًٔدروس إـز ريض اهلل ظْف ؽر ذفؽ افًٚبؼ ذم 

جٌقا ظـ ٕن ظِامء افيٚهر إٕام ُح  :حتك يٍتح اهلل ظِٔٓؿ ذفؽ , ويتخَِقن بٕٚخالق افيٚهرة , بام ظِّقا 

ًٚ  طٚهراً بٚفًّؾ بام ظِّقا : فًدم مراظٚهتؿ ٔداب افؼيًٜ : ظِؿ احلََٜٔ  حتك ٓ يتًٚهِقا ذم ادُروه  : وبٚضْ

 .ٕن افًّؾ بٚفًِؿ افيٚهر مٍتٚح ؿٍؾ بٚب افًِؿ افٌٚضـ : وخالف إوػ 

ػ مٚ يالئؿ افىٌع مـ افرخص إوئّؾ , ويتًٚهؾ ذم اخلالف ,  ذم افًّؾ افًٚمل يَكر  ؾ٘ذا وجدَت 

مـ متٚع افدٕٔٚ  ؿًًٕٚٚ يُـ  ثؿ مل , دٕٔٚ افًٚجِٜويسك حظ اف, ثؿ ٓ يىٚفٛ ًٍٕف بام ظْد اهلل , وافتٖويؾ 

ًٚ , ؾ بٚفَِٔ ٕن : خنٜٔ إؿٌٚل افْٚس ظِٔف : ػ اخلّقل واخلٍٚء إ مٚئالً  , مْف ؾٚراً  ذم افُثر بف زاهداً  بؾ راؤ

َّّ  ؾٚظِؿ إٔف مٚ صؿ ..ٔف وافرئٚشٜ فإإؿٌٚهلؿ جٚفٛ فِامل  ظـ أن يذوق  ؾوالً , ٜ مـ روائح مخر ظِؿ افٌٚضـ ص
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ػ ؿِٜ افًَؾ إويًٌْقن بًوٓؿ , ؾِذا ترى ظِامء افيٚهر يَّْقن ظذ ظِامء افٌٚضـ : وأن يؼب ويًُر 

 .ػ اجلٓؾ إػ افٌٌٚوة وافٌالدة بؾ إو, وؿِٜ احلٔٚء 

 , افثّرةوظِؿ احلََٜٔ بّْزفٜ , ؾٚظِؿ أن ظِؿ افؼيًٜ بّْزفٜ افْخؾ .. ؾ٘ذا ؾّٓٝ مٚ ؿررٕٚه  

ؾال وجف فذم افًِامء بًوٓؿ : ٚء فِْخِٜ وـثرة افتًٓد هلٚ وحٍيٓٚ مـ أؾٚت وافًّؾ بٚفًِؿ بّْزفٜ اد

ؾّـ امتأل بٚفًِقم ثؿ جد : افثّرة  وظِامً  ٕن ظِقمٓؿ مسابىٜ ٓ إٍُٚك هلٚ , وادَهقد ـِف ظَالً : فًٌض 

 َّّ َِّ , ر ذم إظامل افيٚهرة وص وشٚر , تف وظِّف وشٚظده افهدق واإلخالص ذم ٕٔ, ؼ بٕٚخالق افٌٚضْٜ وخت

ػ تًِّف حتك يقؾَف اهلل ٕن جيّع بغ إافذي ٓ شٌٔؾ , م بام ظْد اهلل ُرَ ؾال بد أن يُ .. ْٟٓ أهؾ افًْٜ مظذ 

 ًِ َّ ,  ِّغِ اف  .ويٍقز بًًٚدة افداريـ , ِغ ويًّؾ بٚفً

       ثؿ ؿٚل : 

ـِ  افؼيعةُ ) -17  (ـِ ؿْ ـافسَّ  واحلؼقؼةُ ,  بدِ ـافز    وافطريؼةُ ,  ـافؾب

َٝ , ؾٚفُؾ ذم ٍٕس إمر ذيًٜ  َٝ ..  وإن صئ ٕن افٌِـ صٚر : وافُؾ ذم ٍٕس إمر حََٜٔ :  ؿِ

ًٚ  , شًّْٚ  افًِؿ هيتػ : ؾِذا ؿٔؾ : وهق مًْك افىريَٜ  , ؾيٓر هْٚ ذف افًّؾ بٚفًِؿ : وافًّـ ـٚن فٌْ

ًٚ .. ؾ٘ن أجٚبف وإٓ  : بٚفًّؾ ًٚ  وإن ارحتؾ , وارحتٚفف ذهٚبف ظـ أن يُقن شّْ  . بَٔٝ صقرتف فٌْ

ثؿ يُقن افًِؿ واحلََٜٔ ـام  , وُتَهرر افًِؿ ظّالً  , بداً هل احلرـٜ افتل ُتَهرر افٌِـ زُ : وافىريَٜ  

 ًٚ وذفؽ , ؾًٌدمف تًْدم احلََٜٔ وافىريَٜ  : ؾً٘ذا ٓبد مـ افًِؿ افذي ذم مًْك افٌِـ : يُقن افٌِـ وافزبد شّْ

 .ذهٛ .. وإٓ , وجٛ افًّؾ .. افًِؿ افذي ذم مًْك افٌِـ  جدؾ٘ذا وُ  , هق ادقت ذم اجلٚهؾ

خيٚف ظِٔف مـ آؾٚت : ػ حََٜٔ افًّـ إمٚمل يْتف , ـٚن ـٚفٌِـ .. ومٚ زال افًِؿ بال ظّؾ وٓ حََٜٔ 

 .ـام خيٚف ظذ افزبد مـ ؾًٚد اهلقاء وؽره : ـثرة 
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ؾام زاد افرشؾ ظِٔٓؿ  : فٔفإجٚء ظْف ويْتٓل ٕٕف أمر اهلل و:  (رشيعةٌ  إمرِ  دم كػسِ  وافؽؾ  : )وؿقفف 

ؾّـ خع : ؾٓؿ رشؾ حمض : ومٚ ـٕٚقا إٓ وشٚئط بغ اخلِؼ واحلؼ  , واحداً  افًالم مـ تَِٚء إًٍٔٓؿ حرؾًٚ 

 . خع ظـ افؼيًٜ.. ومـ خع ظـ احلََٜٔ , خع ظـ احلََٜٔ .. ظـ افؼيًٜ 

هلل ذظف إأمر : أي  !فُؾ ذم ٍٕس إمر ذيًٜ ؟وـٔػ ّٕٔز بغ ظِامء افؼيًٜ وظِامء احلََٜٔ وا 

وهذا ادثٚل افذي ذـره ادٗفػ ريض  ,  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)  :ـام ؿٚل تًٚػ : اهلل تًٚػ 

أصِف  , ؾٓق اإليامن بٚفَرآن وافرشٚفٜ.. اهلل ظْف ظجٔٛ ومثِف افْخِٜ , وأمٚ افقء افذي خيرج مْف افٌِـ 

, ؾَد أدخِف ذم دائرة افًًٚدة .. ؾّـ أـرمف اهلل بٚفنٓٚدتغ : افتل تدر افٌِـ افنٓٚدتٚن وهق ذم مَٚم ادْٔحٜ 

 .واهلل أظِؿ , ؾًِٔرف ؿدر افًّْٜ بىِٛ افًِقم وافتنّر هلٚ : وآمْف مـ اهلالك 

 : ثؿ ؿٚل 

 (جػا ـْ فِـؿَ .. ا اجلػَ ) -18

ًٚ ـام أن  ـٌرة أو صٌرة ذم  : ُٚب ادًهٜٔؾٚجلٍٚ هق ارت: افٍْٚق  مـ .. مع ادقاؾَٜ طٚهراً  اجلٍٚ بٚضْ

 : أي: ؽِط .. افىٚظٜ ذم بٚضـ أؾًٚفف ظْد اهلل  : أي: طٚهر أؾًٚل اإلًٕٚن ظْد منٚهدة افْٚس مع ادقاؾَٜ 

ٔٚذ ؾ٘ن ظُس إمر وافً , ره وبٚضْف مًًٚ ب٘صالح طٚهؾ٘ن اهلل أمر افًٌد  : وظَالً  فٔس هق ادٖمقر بف ذظًٚ 

وإن أصِح افيٚهر  , ؾٓق افٍٚشؼ افذي خرج مـ دائرة ظٌٚد اهلل ادٗمْغ.. وبٚضْف بٖن أؾًد طٚهره  : بٚهلل

 وؿٚل تًٚػ (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  :ـام ؿٚل تًٚػ ؾٔٓؿ : ؾٓق مـ ادْٚؾَغ .. ؾًد افٌٚضـ أو

 .(  ڱ ں ں ڻ ڻ) : ػ ؿقففإ (ک ک گ) : ؾٔٓؿ

 فًْٜوأفَك ًٍٕف بغ أ, ٓؿ فِت تًرضٕف ٕ: ؾٓق افٌِط .. وإن أصِح افٌٚضـ وأؾًد افيٚهر 

 . ؾٔجٛ ٕهح صٚحٌف إن ظِؿ:  وهذا ؽِط بغر , وف فٍِٚشَغ رْ وبذل ظِ , ادٌتٚبغ 
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 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف 

ـْ , افدكقا  دم هذهِ  افراحةُ  وهقَ 9  رزْق ول يُ  تعَب ..  ؾْؼ ل خُي  ما ـ ضؾَب مَ ) -22 دم  باً تعَ  افـاسِ  أؿؾ   فؽ

 (ورَض  ؼـعُ ي ـْ افدكقا مَ  هذهِ 

ن اهلل رـٛ هذه احلٔٚة ظذ ٕ: ـامل مًٕٚٔٓٚ ودوامٓٚ : أظْل : ظِؿ أن افراحٜ ذم افدٕٔٚ مًدومٜ ا

ؾىِٛ افراحٜ :  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) : فَقفف تًٚػ:  كافنَ

ًٚ  , ؾٔٓٚ بًد ذفؽ حمٚل , ذم راحٜ  بؾ هؿ, وافرى بٚفًَّٜ اإلهلٜٔ ؾٔٓٚ أهؾ افَْٚظٜ  إٓ أن أؿؾ افْٚس تًٌ

 , «نَ واحلزَ  اهلؿَ   ؽثرُ ؾقفا تُ  وافرؽبةُ ,  وافبدنَ  افؼؾَب  ريُح دم افدكقا تُ  افزهادةُ »: وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ؾٚفًٍٜ  :ٓ ؿْٚظٜ ظْده .. ومـ ٓ ظٍٜ ؾٔف , ٓ زهد ظْده  .. ؾّـ ٓ ؿْٚظٜ ؾٔف: وافَْٚظٜ أول ؿدم ذم افزهد 

وؿد ؿٚل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي , ذم افدٕٔٚ  واحلٔٚء وافَْٚظٜ مـ ظالمٚت افزهد

 : احلداد ريض اهلل ظْف

ًَّ  َٝ ظْنـــــــ بٚدًَـــــــقمِ  تـــــــرَض  وإنْ       امً مـــــــْ
 

ـْ  ملْ  وإنْ   ـــــرَض  تُـــــ ـــــفِ  ت ـــــ ب  نْ ذم حـــــزَ  َٝ ظْن
 وؿٚل : 

           ظــــــــْل  ـــــــــؾَّ  يىــــــــرُح  َؽ ظْْــــــــ وافــــــــذْي 
 

ـــــــــــ  َّٕ ـــــــــــإ ـــــــــــُقُٕ  قْ ام ُه  فَِوـــــــــــٚ َؽ ش
 :ُر بـ ظٌداهلل افًٔدروس َىٛ احلٌٔٛ أبقبوؿٚل شٔدٕٚ اف    

ًٜ  ذم افتًـــــــــــــِٔؿِ  إنَّ          فْ ظٚجِـــــــــــــ راحـــــــــــــ
 

ـَ   ـــــــــ ـــــــــقيضِ  وم ـــــــــٚنُ ؾَ  افتٍ ـــــــــك   ٔو  ادْ
,  دم افرضا وافقؼغِ  وافػرَح  افروَح  جعَؾ  فِ بحؽؿتِ  اهللَ إنَّ »:  وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ؾٚحلريص ذم تًٛ وٕهٛ ٓ يًِّف إٓ اهلل بَدر مٚ فديف : ؿٚل أو ـام  «وافسخطِ  دم افشؽ   زنَ واحلُ  اهلؿَّ  وجعَؾ 

ًٚ ) : ـام ؿٚل بًض افًِػ ريض اهلل ظْف : مـ ادٚل وهذه  (إٓ ازداد بَدره حرصًٚ  .. مٚ ازداد ظٌد مـ ادٚل صٔئ

 .ًٕٖل اهلل افًٚؾٜٔ وافًالمٜ , ز ٓ دُم , مهٌٜٔ ظئّٜ  - واهلل -
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 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ

ـِ افد   يقمِ  مافُؽ  ادـتؼؿُ  افؼفارُ  : يؼْؾ  تعاػ لْ  فُ ها أكَّ أرسارِ  ـْ ومِ ,  فُ ؽضبَ  ْت شبؼَ  اهللِ رمحةُ ) -18 ,  ي

 ( .(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):  ؿاَل  بْؾ 

ومـ أهار شٌؼ افرمحٜ افٌوٛ ٕزول ,  «لْ ؽضبِ  ْت شبؼَ  لْ رمحتِ  نَّ إ» : وهذا ذم صحٔح احلديٞ

ؾِق : افَٓٚر ادْتَؿ : ومل يَؾ  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ): إذ ؿٚل تًٚػ  : بٚفستٔٛ ادٌغ فذفؽافٍٚحتٜ 

: ٕن افديـ هق ادجٚزاة وادَٚبِٜ بٖظامل افًٌد بغ يدي اهلل : يقم افَٔٚمٜ  فُٚد أن ٓ يْجق أحد.. ؿٚل ذفؽ 

 .حتك ٕجٚ مـ ٕجٚ وؾٚز مـ ؾٚز , شٌَٝ افرمحٜ افٌوٛ .. ؾٚفرمحٜ ذم دمع وصٍف ادِؽ يقم افديـ 

 ـٔػ ٕجٚ ٚوفُْل أظجٛ ممـ ٕج, هِؽ ـٔػ هِؽ  ظجٛ ممـ أإين ٓ: ) وؿد ؿٚل بًض افًِػ

ـام ؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم  : ِؽ صٚحٌٓٚتُٚد هُت .. إذ ادْٚؿنٜ ممـ ٓ ختٍك ظِٔف خٚؾٜٔ : وهق ـذفؽ  ؟!(

 . «هؾَؽ ..  احلساَب  َش كقؿِ  ـْ مَ »: 

ٕتْٔٚ .. وفق ـٚن هذا حمؾ بًط , ْع مـ إؾنٚئٓٚ مُ ـ إهار افتل مِ .. ؼ افرمحٜ افٌوٛ شٌومًْك  

وٓ تتًِؼ بٚفًِؾ , وٓ تتَدم وٓ تتٖخر , ؾ٘ن أوصٚف احلؼ تًٚػ ٓ تتّٔز  :ػ ذفؽ إبًٌٚرة تَرب إؾٓٚم 

ـام شٖٔيت بٔٚن بًض ذفؽ ذم ـالم ادٗفػ : وٓ تتقؿػ ظذ حدوث حٚدث أو زوال مقجقد , وإشٌٚب 

 .ريض اهلل ظْف 

 :  هلل ظْفثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض ا
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 ـُ ويلمَ ,  ُؾ قاَص ؾقُ  عُ ؼطَ يَ :  ؼاُل يُ  فِ وؾق , فُ ظطقَ ما أُ ..  احلجاَب  ؾَب فق ضَ  ادحبقُب  ادجذوُب ) -22

 (ُؾ اَش ؾُر 

ًٚ : ادجذوب هق ادحٌقب  ؾٚجلذب واحلٛ وصٍٚن متالزمٚن فذي  : ؾال يُقن جمذوب إٓ حمٌقب

وحََٜٔ افًْٚيٜ تًٓد احلؼ تًٚػ ظٌده بّحض , ٜ وهل مـ إٔقاع ادحٌ, إذ مًْك اجلذب افًْٚيٜ  : افًْٚيٜ

 .ؾال يُقن ـذفؽ إٓ حمٌقب : اإلحًٚن 

ؾٚدجذوب ادحٌقب حْٔئذ فق ضِٛ : ػ احلؼ إورؾع ادٗن ذم افقصقل , ٛ جَ واجلذب هق ضل احلُ  

كعؿ »: ؾٓق افذي يَٚل ؾٔف , ؾىٌِف فِحجٚب ضِٛ دحٚل : ٕٕف مًدوم ذم وجقده : مٚ أظىٔف ..  احلجٚب

رض ؾٔف ظدم ؾِق ؾُ : ؾقجقد ادًهٜٔ مًدومٜ ذم ظقادف ـِٓٚ :  «ل يعصف .. فق ل خيػ اهلل9 افعبد صفقب 

يسك اخلدمٜ وافًّؾ ؾًٔىك : أي :  (ؾقاَص ؼطع ؾقُ يَ ): وؾٔف يَٚل , تهقر ؾٔف وجقده مل يُ .. اخلقف مـ اهلل 

 .راـٔٛ وافًىٚيٚ واهلدايٚ فٖٔيت ٗتك بٚدبؾ يُ ,  يتأُ ..  إن أؿٌؾ, ويٖبك اإلؿٌٚل ؾٔقاصؾ , افثقاب وإجر 

فٔس بف اإلظراض  وـذا اإلبٚء, أو ترك ادٍروض ظِٔف  وفٔس ادراد بٚفَىًٜٔ ادخٚفٍٜ فألمر 

بؾ ادراد إٔف يًُؾ ويًجز ذم بًض إوؿٚت ظـ ٕقاؾؾ افًٌٚدات , شتُْٚف ظـ حية حمٌقبف وآ

ٕن ظروق ادخٚفٍٜ واإلظراض ظـ اهلل :  افٌَٚء ذم حية حمٌقبف رؽٌٜ فف ذم: ؾًٔىك ـٖٕف ؾًؾ : وافَربٚت 

 .مل يًهف .. ؾٓق فق مل خيػ اهلل : ؿد ؿىًتٓٚ افًْٚيٜ 

ظذ ظِّف  قنِدِخ ويُ , ٌَؾ مْف مل يُ .. فق تَرب بٚخلرات وترك ادخٚفٍٚت : وظًُف افنَل ادىرود  

وٓ دمًؾ , ت مـ أحٌٌٝ اجًؾ شٔئٚتْٚ شٔئٚ :افِٓؿ : ) افًٚرؾغ وؿد ؿٚل بًض, افًِؾ وهق ٓ ينًر 

 (  شٚءة ٓ تي مع احلٛ مْؽواإل, حًٚن ٓ يٍْع مع افٌٌض مْؽ ؾٚإل : حًْٚتْٚ حًْٚت مـ أبٌوٝ

 .إتٓك 
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ػ إٕن اهلل شٌحٕٚف ٓ يًقؿف إٓ : واظِؿ أن إشٚءة ادحٌقب تُقن ذم طٚهره إشٚءة وذم بٚضْف حًْٜ  

ؾٚختٍك : اهلل  وجد ادحٌقب إشٚءتف ذم ٍٕس إمر ظغ اإلحًٚن ظْد.. حلٚل ؾ٘ذا إُنػ ا: مٚ ؾٔف روٚه 

هذه , ختالف ذم افًِؿ أو ٓ, فؼط بَل ذم افًّؾ : اإلحًٚن  ظِٔف وظذ ؽره ذم طٚهر افًِؿ حََٜٔ

بَل أو  فؼط:  وجف اإلشٚءة ذم حََٔتفؾَد اختٍك : اإلشٚءة وـذفؽ اإلحًٚن ذم حؼ ادٌٌقض ادَّقت 

 . وهذا جٚزاه بٚإلشٚءة بٖؿرب وجف وأدٕك تٖويؾ, أخذه بٚإلحًٚن بٖدٕك تٖويؾ وؾٓذا , ختالف ذم افًِؿ آ

ؾ٘ذا أظىك  : خَِف وإضالق ؿدرتف ومنٔئتف ذم, وهذا ـِف يدل ظذ شًٜ ؽْك احلؼ وـامفف ظـ خَِف  

ويُقن ذم مجٔع , خٚفٍٜ ويًىل بٚد, يًٚؿٛ بٚفىٚظٜ  نأؾال ريٛ .. وظٚؿٛ مـ ؽر مًهٜٔ , ظٜ مـ ؽر ضٚ

 .ٕن افُقن مُِف وحتٝ ؿٓره  : ؾًِف ظدًٓ 

ؾال يزال ذم هذه إمٜ ـثرون ظذ ؿدم افهحٚبٜ  : ؾٚدجذوب ادحٌقب هق صٓٔٛ إمٜ ادحّديٜ

 . أن مْٓؿ مـ ؿٌِف ظذ مثؾ ؿِٛ اخلِٔؾ ظِٔف افًالم: بؾ ورد , وخهٚئهٓؿ ووراثٜ أحقاهلؿ 

 ٓ يىرأ, منٚهد فْقر افقجف افَديؿ : ـَِٛ مـ هق ذم دار افَرار .. حلٔٚة ؾَِٛ ادحٌقب ذم هذه ا 

 امً مًيَّ  مًٚ ومحؾ هذا مُرَّ ؟! هذا وهق حمًـ مٌَؾ  دَّ ـٔػ رَ !! واظجٌٚه , وٓ بخقف ظذاب , حجٚب  ظِٔف

ك , وافُؾ خَِف وتدبره ؟! وهق ٕٚئؿ ؽر متٍىـ  ّـَ ك مـ ز ّـَ وأدٕك  ,وبخس مـ بخس , وأظذ مـ أظذ , ز

 .مـ أدٕك 

ِّ وٓ يُ , ٕن ذاتف حمٌقبٜ  : وبٚجلِّٜ ؾٚفًًٔد ادحٌقب مجٔع ؾًِف حمٌقب  ٔر ث ٔر ر افى ؾ٘ن ـٚن  : ًٌٚ ٛ إٓ ض

ٕن  : ممَقت ؾٓق مًتقر بًتٚئر افٌرة اإلهلٜٔ , وافنَل ادَّقت مجٔع ؾًِف.. ذم طٚهر إمر ؽر حمٌقب 

ػ هذيـ احلٚفغ اإلصٚرة إ, و ؾٓق مًتقر بًتٚئر افٌرة أيوًٚ : دء ذاتف ممَقتٜ وإن ـٚن ذم طٚهر إمر ؽر 

َٞ  «... افـارِ  أهؾِ  بعؿؾِ  فقعؿُؾ  افرجَؾ  وإنَّ ,  ... اجلـةِ  أهؾِ  بعؿؾِ  فقعؿُؾ  افرجَؾ  إنَّ »:  بحديٞ  .بىقفف  احلدي
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  ِّ ون بزخٚرف خيٚف افٌىٚفقن وادٌس ؾُٔػ ٓ: ػ افٌٚيٜ إخٚف افًِامء واحلُامء وافًَالء  ـ هذاؾ

 .ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل ؟! ادًٌدون ذم جلٜ ضقل أمٚل , افدٕٔٚ 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف

 (ظؿُ وأظ إٓ متؽـاً  افعالُج  هُ يزيُد  ٓ افذيْ  هقَ :  ضاُل افعُ  افداءُ ) -21

ًٚ  ؾٓذه ٓ: واحلًد  , وحٛ اجلٚه, حٛ ادٚل : إدواء ذم اإلًٕٚن ثالثٜ    وٓ  , تزيدهٚ ادًٚجلٜ إٓ متُْ

ؾام زادهٚ  : وأظذ مـ هذه ـِٓٚ داء افٍْٚق وافنؽ ذم اهلل وافٔقم أخر, يْجق مْٓٚ إٓ مـ تٌّده اهلل برمحتف 

 ًٚ ػ اهلل ذم زوافف إؾِٔتيع .. ؾّـ ابتع بف  : وافًٔٚذ بٚهلل , واحلًد صًٌٜ مـ افنؽ افقظظ وافتخقيػ إٓ متُْ

 .افؼك وافنؽ مـ افَِقب  ٕف ـام أخرجؾٕ٘ف شٌحٚ: 

 

 :دٗفػ ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف اثؿ ؿٚل  

 (فِ بديْ يُ  وافؾئقؿَ ,  فِ ػقْ خُي  افؽريؿَ  نَّ أ ؽرَ , مـفا  ؼَد واحلِ  احلسَد  زيُؾ يُ  ـ حسدٍ مِ  جسٌد  اَل ما َخ )-21

وهؿ أهؾ ادًرؾٜ  :ومل يًِؿ مْف إٓ إؿِقن  , ظِؿ أن افْٚس متٍٚوتقن ذم احلًد ظذ مراتٛ صتكا

ًٚ : ٍٔف خُي .. ذيػ افٍْس ظٍٍٔٓٚ : أظْل : ؾٚإلًٕٚن افُريؿ : اخلٚصٜ وادحٌٜ اخلٚفهٜ  ,  مـ اهلل وخَِف خقؾ

وؿد ؿٚل صذ اهلل ظِٔف , ٌديف بٚفَقل وافًٍؾ يُ .. ؿِٔؾ ادروة  , خًٔس اهلّٜ , دينء افٍْس: أظْل  : وافِئٔؿ

إطٓٚر مٚ ذم افَِٛ  هق : وافٌٌُل ,  «ؾال تبغِ ..  َت وإذا حسْد »: ؾتف ادخرج مـ احلًد وظَقبتف وآ وشِؿ ذم

 .بَقل أو ؾًؾ 
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ؾام ادحًقد ظِٔف ومٚ : وشٌٛ احلًد بؾ أصِف وًػ افتقحٔد بؾ وًػ اإليامن بٚهلل وصٍٚتف  

ؾام , اب وذم دائرة افًذ, ؾٕ٘ؽ ذم رؿدة احلجٚب : ؾًؾ اهلل ؾٕٚتٌف أهيٚ احلٚشد  إذ افُؾ ؟! ذم ادحًقد احلًد

ؾال : ظامل فُـ هذا مَٚم أهؾ  افُامل , واحلًد ٕٚر حترق افٍٗاد وحتٌط إ, حترـٝ ذرة وٓ شُْٝ إٓ بٚهلل 

ًٚ , ْٚل مًف أمؾ وٓ يُ , يٌَؾ مًف ظّؾ  ؾ ؿقة وافًْو , ٕٕف داء ظوٚل  : وهق ـام ؿدمْٚ ٓ يزيده افًالج إٓ متُْ

ڈ ژ ژ ڑ ):  ؿٚل اهلل تًٚػ: قب ادحٌقب ػ ادىِإافتٖيب وصدة اإلظراض ظـ اإلجٚبٜ 

 .ًروقا ظْٓـ متًْقهـ وٓ تُ  ٓ: أي   (ڑ

 : يض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بفثؿ ؿٚل ادٗفػ ر

 اهللِ  ظـايةُ  ظؾقفِ  ل تؾَّ  ما صقئاً  هُ ػْد ل تُ  .. فإلكسانِ  تظفرُ  وافـؼؾقةِ  افعؼؾقةِ  إدفةِ  مجقعَ  فق أنَّ ) -11

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) : تعاػو فُ شبحاكَ  ـام ؿاَل 9 تعاػ 

هٗٓء افٔٓقد ـٕٚقا يًرؾقٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام يًرؾقن , و(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ًٚ , أبْٚءهؿ  : ؾٕٚدفٜ افًَِٜٔ هل أثٚر  :ومل تنِّٓؿ اهلدايٜ , دٚ مل حتؾ ظِٔٓؿ افًْٚيٜ  : ومٚ أؾٚدهؿ ذفؽ صٔئ

وؾِؽ , وبحر وهنر , وجٌؾ وحجر  , وتراب ومٚء, وريٚح ومىر , وصّس وؿّر , مـ شامء وأرض 

مـ ك وٓ تتْٚهك وهل ـثرة ٓ حُت ... وٍٕع ورض , وؽْك وؾَر  , وحٔٚة ومقت, وٌٕٚت وثّر , وحٔقان 

ُِ , ؾٓل دفٔؾ ؿقي جع ظذ وجقد صًٕٚٓٚ فُؾ ذي ظَؾ شِٔؿ : حٔٞ افًدد وافهقر   ؾٔٚ: ؼ مًتَٔؿ وخ

 ًٚ ًٚ  ثؿ يٚ ظجٌ  .ؾٓق افيٚهر وهق احلل ؟! ٓر افًَقل ظـ افذي مٚ خٍل مْذ دمذ وط ـٔػ حجٛ اهلل ظجٌ

ؾال خٍٚ ؾٔٓٚ : وأحٚديٞ شٔد اإلٕس واجلٚن ,  ؽٚيٜ افٌٔٚن ؾَد بغَّ : افَرآن  جيًّٓٚ ٜ افَِْٜٔوإدف 

و آمـ بٚهلل أ, ؾ٘ذا اجتًّٝ إدفٜ افًَِٜٔ وافَِْٜٔ فًٌد ومل يٗمـ ؿٌِف بٚهلل ورشقفف  , فف إٓ اهللإظذ أهؾ ٓ 
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ًُ , رم افًْٚيٜ ؾٓق افذي ُح .. دون رشقفف  ...    (ٻ ٻ ٻ)  : بدفٔؾ ؿقفف تًٚػ: د مـ حتٝ دائرة اهلدايٜ وب

 .  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ) : وبَقفف تًٚػ أيٜ ,

ٕن اهلل تًٚػ : ؾٔٓؿ وٓ يَْص  زادٓ يُ : مًدودون .. ؾٖهؾ اإليامن بٚهلل ورشِف وـتٌف وافٔقم أخر  

ؾٚفًًٔد ٓ خيىق خىقة إٓ ذم  :ػ افقجقد ظذ مٚ صٚء إؾٖبرزهؿ : ِع مـ ظِّف ِع ظذ ؿِقب ظٌٚده بام اضَّ ضَّ ا

ڻ ):  ؿٚل تًٚػ ذم هذه اإلصٚرة : وٓ مٌدل فُِامت اهلل وٓ اختالف ذم ظِّف , وافنَل ظًُف, مروٚة اهلل 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

..  ؾٔٓؿ خراً  اهلل ؾٕ٘ف تًٚػ فق ظِؿ: وافًِؿ ادُْقن , ػ افن ادهقن إيٚت أومٖت ؾٓذه أ,   (﮸

ػ إؾال يُٚدون يهٌقن  : وأبداً  ؾٓؿ ذ افدواب أزًٓ : ؾحَٚئَٓؿ خِٜٔ ظـ اخلر ذم ظِؿ اهلل  : ٕشًّٓؿ

ًُ  ؾوالً , اخلر   .خرة وا بف ذم افدٕٔٚ وأقه ويْتًٍقا بف ويًًدأن ي

وأطٓر هلؿ مٌٚين , ض مـ حٔٞ ـامل افَدرة وإضالق ادنٔئٜ إٔف أشًّٓؿ مًٚين اإليامن رثؿ فق ؾُ  

: وٕظروقا ظـ مٚ صٚهدوا وحََقا , خلِق حَٚئَٓؿ ظـ اخلر : فتقفقا بًد ذفؽ ..افَرآن وحَٚئؼ افزهٚن 

:   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) : ػ ؿقففإ (يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس):  ـام ؿٚل تًٚػ

ؾتًٍؾ ادًهٜٔ بًد ذوق , ػ ترـٌٔٓٚ إوترجع , ػ حَٚئَٓٚ إؾتًقد : مـ اخلر وامتزاجٓٚ بٚفؼ خلِق حَٚئَٓؿ 

 . بًٌٛ ادًهٜٔ: ظذاب افْٚر 

مخ جس حس ): وٕدمٓؿ ظذ ؾًؾ ادًهٜٔ بَقهلؿ , ؾُٕٚٝ حَٚئَٓؿ متد صقرهؿ بٚفَقة افٌؼيٜ  

ـِام ٕوجٝ : ذم افًذاب ادتجدد  ِدواؾِذا َخ : وٓ حََٜٔ فف ذم هائرهؿ أصؾ  ظٚرض ٓ ..  (خس مس

 فهٚروا ؾحامً .. وفقٓ ذفؽ , دد بٚفؼ وهؿ ذم افْٚر فُقن حَٚئَٓؿ دُم : ؽرهٚ  فقا جِقداً در بُ .. جِقدهؿ 
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ٓتزال متدهٚ احلَٚئؼ ادًِقمٜ , ٕن أرواحٓؿ افتل هبٚ حٔٚهتؿ حمض ذ : وهُِقا وذهٛ ظْٓؿ أمل افًذاب 

 . هلل تًٚػ

, ومْٚهجٓؿ ذ , ؾّْٚزهلؿ ـِٓٚ ذ  : ؿ حمض ذهنئٍد أ..   (ھ ے ے ۓ ۓ) : ؾَقفف تًٚػ 

احلجٜ ظِٔٓؿ .. فٔٓؿ إوتقجٔف افدظقة , ومهٓؿ ؤٕٚهتؿ ذ , وشٚئر حرـٚهتؿ وشُْٚهتؿ ذ , وإؿٚمتٓؿ ذ 

 .  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) : ؿٚل تًٚػ: 

فُقن حَٚئَٓؿ خِٜٔ ظْف , ؾِذا : مل جيدوه .. فق ضٌِقا افؼ : وافًًداء ذم ظِؿ اهلل بًُس هٗٓء  

وصقرهؿ متد أؾًٚهلؿ , ػ افًْٔؿ واخلر إؾحَٚئَٓؿ متد صقرهؿ بٚفٍٚؿٚت : دهؿ اهلل بٚفًْٔؿ ادجدد أبَّ 

وٓ  فؾـارِ  وهمٓءِ ,  بالْ وٓ أُ  فؾجـةِ  همٓءِ »: وؿد ورد ذم صحٔح احلديٞ , بٌّٚذة افًْٔؿ وافتَِٛ ؾٔٓٚ 

وأمٚ تًّٔتف ذم حؼ أهؾ  ,فُـ اددد خمتِػ , (  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ):  ٚػؿٚل تً : «أبالْ 

َِّ , ؾال ًٕٔده  : فٔف شٚبًَٚ إـام مرت اإلصٚرة  هق.. افؼ ظىٚء  د افٍريَغ ذم اإلجيٚد بٚإلصَٚء ؾٓذا اإلمداد خ

ام وبىٌِٓؿ دو, تىٌِف ٕن حَٚئَٓؿ  : ممْقظًٚ : أي :   (ڃ چ چ چ چ):  فَقفف تًٚػ: واإلشًٚد 

 .وجقدهؿ 

: ؽٍِٜ  وٓ يتجٚوزه شٓقٓ  ظِامً : افًِٔؿ بًِّقمٚتف , ؾًٌحٚن ادِؽ احلُٔؿ ذم خَِف وؾًِف وتَديره 

 .ؾال زيٚدة وٓ َٕهٚن  

وؽرهؿ مـ افٍُٚر وادؼـغ مٚ : أي  (ػ آخرهإ ... وهمٓء افقفقد: )ادٗفػ ريض اهلل ظْف  وؿقل

ًٚ زادهؿ طٓقره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ   ؾِامَّ  : ٕف هقأ ؾٖيَْقا ؿىًًٚ : دٚ ظْدهؿ مـ افًِؿ بف وصٍتف  وحتًََٔٚ  بٕٔٚ

ؾقق  مٚ زادهؿ ذفؽ إٓ ظِامً .. وفق آمْقا بف , تٌٚع فف ؾقا ظـ اإليامن بف وآُس .. مل حتؾ ظِٔٓؿ افًْٚيٜ مـ اهلل 

ًٚ , ظِّٓؿ  ًٚ  وأجراً  وذؾ  . وثقاب
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إليامهنؿ  : وأتٚهؿ أجرهؿ مرتغ, ـًٌداهلل بـ شالم : اهلل  ؿقا ؾّدحٓؿآمْقا وصدَّ مْٓؿ رجٚل  9كعؿ  

ٔف وشِؿ مـ ادَربغ ؾُٚن ظْد رشقل اهلل صذ اهلل ظِ, وصِّتف اهلدايٜ , ؾٓذا حِٝ ظِٔف افًْٚيٜ , بٚفُتٚبغ 

. 

ٚ مـ رأى ٌْٕٔ فُٚن ـؾ  ..   ؾِق ـٚن اإليامن يدرك بٚفًَقل وافذـٚء وافٍىْٜ دون ظْٚيٜ اهلل وهدايتف 

 ًٚ ًٚ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ آمـ بف إيامٕ ًٚ  حَٔ :  (إين رشقل اهلل: )بؾ بّجرد ؿقفف , وفق مـ ؽر مًجزة وؿرآن  ـِٔ

: واتٌٚظف مًرؾٜ , وحمٌتف إيَٚن , ؾْيره إيامن : اهلل إـّؾ إتؿ ذم افقجقد  ؾٕ٘ف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ميٓر

, وافٌٓٚئؿ وإضٔٚر , ّٔع افقجقد حتك فألحجٚر وإصجٚر ؾَد دمذ اهلل تًٚػ ؾٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جل

ؾام مـ ذرة ذم ؟! وٕىَٓٚ بٌْقتف ورشٚفتف  , وإَٔٚدهٚ فىٚظتف, وتًٌٔحٓٚ ذم يديف , ػ تًِّٔٓٚ ظِٔف إأٓ ترى 

ع ؾُٔػ وم, ؾٔف  فُقهنٚ ترى احلؼ تًٚػ صٚرؿًٚ : شقل اهلل رٓ وهل ظٚرؾٜ مقؿْٜ إٔف إ.. ظِق افقجقد وشٍِف 

ؾيٓر ,   بام ؾٔف مـ افزهٚنودمذَّ , ؾَد أتك بٚفَرآن : وـامل ميٓره افٍخٔؿ , وخَِف افًئؿ , افُريؿ وصٍف 

 .احلؼ ذم ؽٚيٜ افًٔٚن 

ؾٖظرض ظْف صذ اهلل : ذم أيٚت ادٚرة  ـام : اإليامن بّنٔئتف وإذٕفوفُـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ربط  

ٱ ) : ؿٚل تًٚػ : ب بٚهللوـذَّ , ٕام أظرض ظـ اهلل , وذم احلََٜٔ إ بب مـ ـذَّ وـذَّ , أظرض ظِٔف وشِؿ مـ 

فًِّقا أن ؿدرتف تًٚػ .. ؾِق ؿدروا اهلل حؼ ؿدره :   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ػ ؽره إوأداء رشٚفتف , فٌَقل ـالمف وؾٓؿ خىٚبف  واشتًداداً , وجيًؾ ؾٔف أهِٔتف ,  ختِؼ بؼاً : واشًٜ مىَِٜ 

 .ػ ذفؽ إؾ٘ن افٌؼ مـ تَِٚء ًٍٕف ٓ ؿقة فف ظذ افقصقل :ؼ مـ اخلِ

, وإٌٕٚت افٌْٚت , فٌَقل ادٚء  ؾُام أن ؿدرتف تًٚػ خَِٝ افساب وجًِٝ ؾٔف أهِٜٔ واشتًداداً  

ؾال وجف ٓشتحٚفٜ ظَقل افُٚؾريـ وادْٚؾَغ أن خيِؼ : وخِؼ ادٚء وجًؾ ؾٔف ؿقة متد افٌْٚت حتك يُّؾ 

ؾٖؿٚم , ؾٕ٘ف تًٚػ خِؼ افًٚمل ـِف مـ افًدم : وؿٌقل رشٚفتف , وجيًؾ ؾٔف ؿقة فٍٓؿ خىٚبف  , اهلل بؼاً 
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وخِؼ احلٔقان , وخِؼ ادٚء وافىًٚم , وافْجقم واجلٌٚل وافٌحٚر  , وافنّس وافَّر , افًاموات وإرض

وٓ , يٌدل حُّف وؾًِف  وٓ, وافؼ ذم ؿقم , ذم ؿقم فُـ اهلل تًٚػ بحُّتف وؿدرتف جًؾ اخلر , بٖٕقاظف 

 . يًئؾ ظام يًٍؾ

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ 

 نَّ أ َت ظؾؿْ  .. دم افثان افتجاوزُ  إذا حصَؾ  فُ ؾنكَّ 9  وافقظقدِ  دم افقظدِ  إمرِ  دم كػسِ  ؾَػ ٓ ُخ ) -23

 (َؽ بذفِ  شبؼْت  تعاػ ؿْد  اهللِ  مشقئةَ 

وتًٚػ مٚ أخِػ افقظد ذم ٍٕس  ؾٓق شٌحٕٚف : وخيِػ وظٔده, ْجز وظده يُ : وذفؽ إٔف ؿٔؾ ؾٔف تًٚػ 

ظِّْٚ إٔف مٚ شٌؼ ظِٔف .. وظٔد , ؾ٘ذا حهؾ افتجٚوز وافًٍق ظـ افقظٔد ذم مًتحَف  ؿَّ ٕٕف مٚ شٌؼ ثَ : إمر 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) : ؿٚل تًٚػ: وإٕام ييٓر حتَٔؼ افقظٔد ؾّٔـ ٕزل بف  , وظٔد أصالً 

ؾال يًٌِف .. ٔٛ ظذ ذوط وأداهٚ ـام أمر وأمٚ مـ وظده بٚفًىٚء ذم ظٌٚدة وؿربٜ وترت , (  ڱ ڱ

 .ٔل ـريؿ ح ٕٕف: فًًٜ ـرمف بؾ يثٌٔف ظذ ذفؽ  : ةوافًٌٚدتًٚػ مٚ أظىٚه مـ افىٚظٜ 

ظِّْٚ إٔف تًٚػ مٚ أخِػ .. ؾ٘ذا ؾروْٚ إٔف تًٚػ مل يًىف مٚ وظده ظذ ظٌٚدتف مـ ؽر تَهر وتٍريط  

, ـام ذم ادًٖفٜ إوػ : يثٌٔف ظذ ضٚظتف  وتًٚػ شٌَٝ أن ٓوأن منٔئتف شٌحٕٚف , افقظد ذم ٍٕس إمر 

ربْٚ أن خيِػ  ؾجؾَّ : هل حََٜٔ ذاتٜٔ أحديٜ ٓ تْقع وٓ تتٌدل وٓ تتجزأ  : أي:   (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 ؿقمٍ  ـْ مِ  َؽ رب   َب ظجِ »ٓ ذم صقرهٚ وحرـٚهتٚ وشُْٚهتٚ ,  , ػ ؽٚيٜإٕن ادقجقدات ؿٚئّٜ بًِّف : أمره 

 . «ـارهقنَ  وهؿْ  بافسالشؾِ  ػ اجلـةِ إ ساؿقنَ يُ 

وذاتف , ٕٕف صٍٜ ذاتٜٔ : مـ ادالئُٜ وؽرهؿ ؾٚفًِؿ اإلهلل فٔس ـّثِف رء مـ ظِقم ادخِقؿٚت  

ؾال يِتٌس : ػ حتَٔؼ صٍٜ مـ صٍٚتف إٓ وصقل .. ػ حتَٔؼ ذاتف إوصقل  ؾُام ٓ: تًٚػ فٔس ـّثِٓٚ ذات 
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وإٕام افنئقن اإلهلٜٔ حُّٝ  , ؾام دمدد رء ظـ رء: إفقان وإظٔٚن ظِٔؽ اخلِؼ اجلديد ذم إـقان و

 .ي ذم ؿٚفٛ افًِؿ اإلهلل رٓ حمٔص هلٚ ظْف أن دم ُامً قدات ُح ظذ ادقج

يْيرون ادقجقدات يّدهٚ ؿِؿ .. ؾٖهؾ افَرب مـ اهلل وافنٓقد ٕوصٚؾف ودىٚفًٜ حية ذاتف  

 ًِ ُامل مْٓؿ ـٌٕٕٚٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ؿد ـنػ اهلل هلؿ حَٚئؼ افُِامت وأهؾ اف, ِؿ اإلهلل افَدرة بّداد اف

وظِّقا جمّقع مٚ توّْتف وإىقت ظِٔف دائرة افدواة ومٚ صِّف , واحلروف ومًٕٚٔٓٚ ذم ظغ احلز وافدواة 

َِّ : ؿ ال هُ وبَقا مع اهلل بِ , ؾٕٚىقى افقجقد ذم وجقدهؿ  : احلز رشٚفٜ ٍف اهلل بٚفٕهنؿ مـ افقجقد , ومـ ـ

 َُّ َٞ «... هُ وبرَص  فُ شؿعَ  ُت ــْ »: ؿٚم ظْف تًٚػ ذم طٚهره ب٘صٚرة  .. ْف مدة حٔٚتف افٌؼيٜمْٓؿ وؿقاه وم ,  احلدي

پ پ ), و  ( پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ),   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) : ؾِذا ؿٚل ؾٔف

 . (پ ڀ

,  «اؽػرْ  9 افؾفؿَّ » : ٚلبؾ ؿ , ظِٔف ؾِذا ـٚن ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓ يٌوٛ ظذ مـ آذاه وصؼَّ 

ابتٌٚء ثٌٚت ادْزفٜ : ػ إـقان بًٌٛ افرشٚفٜ إٍٔٚس وحليٚت وخىرات إوفف  , مجًٔتف مع اهلل تًٚػ ؾ  ؾجَ 

َِ : ه مع اهلل بال هق ءوأظذ بتِؽ ادْزفٜ بَٚ, ومتُْٓٚ وحتََٔٓٚ  ؽ ادقت ظِٔٓام افًالم فٌَض ؾِذا دٚ أتٚه م

ًٚ :  «إظَذ  افرؾقَؼ ,  ظَذ إ افرؾقَؼ »: ؿٚل .. روحف  مْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓشتٍٔٚء تِؽ إٍٕٚس  ضٌِ

 ؾؼدْ  .. ـلأحبَّ  ـْ مَ » :وصٚهد هذه اإلصٚرة ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ , وافِحيٚت واخلىرات ذم تِؽ ادْزفٜ 

ڑ ک ) : تف ظِٔف افًالموؿٚل تًٚػ ذم صٖٕف ومْزف,  «آذى اهللَ ؾؼْد .. ـ آذان ومَ »:  وؿقفف «اهللَ أحبَّ 

َٜ  ( ک ک ک گ گ گ  .واهلل أظِؿ ,  أي

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ
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ـْ »:  ؿَ وشؾَّ  ظؾقفِ  صذ اهللُ فِ ؿقفِ  بغَ  ٓ تـادمَ ) -11 يا  وٓ أكَت : قا ؿافُ  «فِ بعؿؾِ  اجلـةَ  ـؿْ أحُد  يدخَؾ  ف

 لْ  ما اجلـةَ  دخُؾ ٓ يُ  فُ كػَس  فعؿَؾ ا 9 ؾننَّ  «فِ برمحتِ  ن اهللُيتغؿَد  كا إٓ أنْ أوٓ »:  ؿاَل  !؟ اهللِ رشقَل 

ٴۇ ۋ ۋ ): ؾَقفف ظـ اهلل  9 تعاػ اهللِ برمحةِ  افعبدِ  دِ تغؿ   مجؾةِ  ـْ مِ  فُ تعاػ فَ  اهللِ وؿبقُل ,  اهللُ فُ ؼبؾْ ي

وـذا ؿقفف صذ اهلل ظِٔف ,  (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ) : وأيٜ هل,   (ۅ ۅ

ـْ » : وشِؿ بغ مًْك أيٜ ومًْك  تْٚذم  ؿَّ ومٚ ثَ , افتْٚؿض وافتٌٚيـ : ذم ؾٚفتْٚ,  «فِ بعؿؾِ  أحٌد  اجلـةَ  يدخَؾ  ف

يدخِٓٚ  ؾهٚر إمر ذم دخقل اجلْٜ إٔف ٓ: ػ آخره إ...(  فُ كػَس  افعؿَؾ  ؾننَّ ) : بؼقففـام بْٔف ادٗفػ : احلديٞ 

إذ ٓ أـّؾ مـ :  ؾٌَقل إظامل ظْد اهلل إٕام يُقن برمحٜ اهلل وإحًٕٚف وفق ـٚن مـ أهؾ افُامل : أحد بًِّف

ٌٕٔٚء , ؾام أؽذ هذه اجلْٜ افتل مل يدخِٓٚ أحد حتك إ «وٓ أكا» : وهق افَٚئؾ وسلمرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 .بٕٚظامل 

ؾ٘ن : هل افًًٚدة إزفٜٔ إبديٜ .. وادراد بحََٜٔ اجلْٜ هْٚ افتل مل يدخِٓٚ أحد إٓ برمحٜ اهلل   

يدخؾ افرمحٜ  ٓ ؾ٘ذاً , وافرمحٜ وافًًٚدة ؿديّتٚن , ٕن إظامل أشٌٚب حٚدثٜ  : يدخِقهنٚ أبداً  إصَٔٚء ٓ

ذم حرـٚهتؿ  ْت وَه , ؾُٚن أهؾ اجلْٜ ؿد ؽّرهتؿ افرمحٜ ذم آزاهلؿ وآبٚدهؿ , وافًًٚدة أحد بًِّف احلٚدث 

ٝ أظامهلؿ بتٌّد افرمحٜ ٌِؾِذا ؿُ , ٓ ظذ رمحٜ اهلل إؾام ـٕٚٝ ظقادٓؿ مرـٌٜ  : وشُْٚهتؿ ؤٕٚهتؿ وظٌٚداهتؿ

 .وإحقال صٚدرة ظـ حَٚئؼ أزال , ؾٕٚظامل تٚبًٜ فألحقال : إيٚهٚ 

    إزلِ  فنــــــــــــــــــــــَل   افنــــــــــــــــــــــَلَّ  إنَّ 

 

ــــــــــــــ  ًُ  لِ يٌــــــــــــــد ملْ  افًــــــــــــــًٔدُ  فُ وظُ
  

 : ثؿ ؿٚل ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف
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:  تعاػ فِ ؿقفِ  وبغَ (  ۀ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) : تعاػ فِ ؿقفِ  بغَ  ٓ تـادمَ ) -16

َّٓ  ..( ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۇ ۇ ۆ ۆ) ػ إ بافـسبةِ  وإوَل , افدكقا  ػ أحقالِ إ بافـسبةِ  افثانَ   أنَّ إ

ـِ  أحقالِ   أحقالِ  إوػ دمْ  أيةُ  ؾنذا ـاكِت ,  (  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ):  تعاػ ؿاَل 9  افدي

ـِ افد   دم أحقالِ  وافثاكقةُ , فدكقا ا  .واهلل أظِؿ  , وهق طٚهر , معـك أيتغِ  بغَ  ؾال مـاؾاةَ ..  ي

 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف

 تعاػ فِ دم ؿقفِ  ادذـقرُ  وهقَ ,  بقاشطةٍ  يؽقنُ  افذيْ  وهقَ 9  وتؼيعٍ  تؽؾقٍػ  أمرُ 9  ؿسامنِ  إمرُ ) -26

ـٍ  جيادٍ إ وأمرُ  , (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):  ائ ائ ەئ ):  تعاػ فِ دم ؿقفِ  ادذـقرُ  وهقَ 9  وتؽقي

 وهقَ 9  فُ ظـْ  ُػ افتخؾ    يؼعُ  ؿْد  وإوُل ,  واشطةٍ  غرِ وهذا ب, (  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 , ـانَ ..  اهللُ ما صاءَ  ٕنَّ 9  ادشقئةِ  أمرُ  وهقَ  9 ؾقف افذي ٓ واشطةَ  هِ دم أمرِ  هللِ  وٓ خمافَػ ,  ادعصقةُ 

ـْ  لْ  .. يشلْ  لْ  وما  ـانَ  وإنْ ,  عِ افْؼ  ؽؿِ ُح  ظذ ٓ ادشقئةِ  ؽؿِ ظذ ُح  ؾفقَ ..  دم افعاَلِ  , وما وؿعَ  يؽ

 . (ادشقئةِ  ـَ مِ  افؼعِ  تؼريرُ 

ؾٓق ذم احلََٜٔ أمر .. وإٓ , يراد دًْٔغ : أي  : يًَْؿ ؿًّغ, إمر اإلهلل : أي  (إمرُ ) : ؿقفف

ٕٕف تًٚػ  : ؾًَٕٚؿ ؿًّغ : ػ ؿقفف وإن ـٚن تَرير افؼع مـ ادنٔئٜإػ ذفؽ ادٗفػ إـام أصٚر : واحد 

 : إٓ إٔف يُقن بقشٚئط مـ خَِف , ؾٖمر افتُِٔػ وافتؼيع بًِّف ومنٔئتف ـٚفثٚين: ـ افيٚهر وافٌٚض
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چ چ ):  وذم ؿقفف,   (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ):  وهق ادذـقر ذم ؿقفف تًٚػ, ـٚدالئُٜ وافرشؾ وافُتٛ 

 .  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .. , وأمٚ افثٚين ٜٔوهق ادًه:  بًٌٛ افنٔىٚن وافٍْس:  وهذا إمر ؿد يَع افتخِػ ظْف مـ افًٌد  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):  ؿٚل تًٚػ: وهق أمر ادنٔئٜ اإلهلٜٔ , ٕف يُقن ظـ ؽر واشىٜ ٕ: ؾال خمٚفػ هلل ؾٔف 

مل يُـ , ؾِذا مل يٗمـ .. ٖ ومل ين , فُٚن .. إذ فق صٚء إيامهنؿ :ٕن مٚ صٚء اهلل ـٚن :   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ؾٓق ظذ حُؿ ادنٔئٜ  .. مـ ظِقه اػ أشٍِف  افًٚمل ـؾ  ومٚ وؿع ذم, مل يُـ مٚ ـٚن إٓ بٚهلل مـ آمـ مـ 

 .صٚء مٚ صٚء  افؼع ظذ حُؿ ادنٔئٜ ؽر إٔف حتك أن تَرير , ٓ ظذ حُؿ افؼع  , اإلهلٜٔ

ثؿ دمِٔف ذم إـقان ـام أراد وٓ ,   (ٱ ٻ ٻ ٻ):  ـام ؿٚل: وبٚجلِّٜ ؾٖمر اهلل تًٚػ واحد  

وأوجٛ , م ظِٔٓؿ أصٔٚء أمرهؿ بسـٓٚ وحرَّ , ػ اإليامن وافٍرار مـ افٍُر إٚبٜ ؾَد ـِػ افًٌٚد اإلج: يَْص 

ذم جمّع افَهٚص واحلًٚب يقم ؾَد ؿٚمٝ ظِٔف .. ؾّـ خٚفػ مٚ أمره اهلل بف : أصٔٚء أمرهؿ بًٍِٓٚ 

م افُريؿ ذم دار ؾَد يًٍق ويتجٚوز وجيٚزي بٚفثقاب وادَٚ: احلجٜ حيُؿ اهلل ؾٔف بام صٚء ثؿ بًد إؿٚمٜ , افَٔٚمٜ 

 .وؿد خيِد ذم افًَقبٜ  وؿد يًٚؿٛ آجالً , افًْٔؿ 

, يقم افًدل بغ افًٚدغ : إٕام يُقن يقم افديـ  (ــ ؾُٔقن: )ؾٌٔٚن إمر اإلهلل افذي يَقل فف  

ًٚ  , ودمع أوصٚف افربقبٜٔ ظذ افًٌٔد أمجًغ  ٕن اهلل : وٓ وثقق ٕحد بًِؿ اهلل وأمره ؾٔف وإن ـٚن مَرب

منٚهدتف وخمٚضٌتف  ذم حية وإٕام أطٓر فَِّربغ, تًٚػ مٚ ـنػ ٕحد ظـ هه ادهقن وؽٌٔف ادُْقن 

وشٌِٝ مْٓؿ مٚ مًٓؿ مـ , ح أؾْتٓؿ ظـ ظِقمٓؿ ومًٚرؾٓؿ وٓحٝ هلؿ فقائ, تٓؿ ظْٓؿ أذهِ أمقراً 

ًٚ إحتك ـٚدوا أن يًقدوا  , افَٔغ ًٚ ؾ , ػ اجلٓؾ ادحض افذي بدأ ؾٔف افديـ ؽريٌ أن حية احلََٜٔ  َىًقا ئَْ

أو بروز , ؿ ادًدومٜ هٍٚهتبؾام ؾىْقا ؾٔٓٚ دىٚفًٜ صٍٚتف افَديّٜ : اإلهلٜٔ ٕٚر حترق وتٌرق وتنتٝ ومتزق 
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ؾّتك : وشحٔؼ أبٚد وإحٔٚن , وامتداد أمٚد وإزمٚن , ن مـ حية اإلرادة وافنٖ,  وإـقان افًقامل

ومٚ ظِّف إٓ , ؾام ظرؾف شقاه : ذم منٚهدة ادِؽ افًئؿ  افٍَر أو يىّع , ؿيىّع احلٚدث ذم خمٚضٌٜ افَدي

 .هق 

ُثٓؿ إٓ : ؿىرة مـ بحر .. ؾٚفًٚمل ـِف بٖهه مـ أوفف اػ آخره بتٍهِٔف وإمجٚفف  ًْ ٓؿ وٓ َب َُ ِْ ؾام َخ

, ٚئؼ افَرب يرى ذفؽ مـ فف أدٕك ذوق بحَ, ؾام وؿع ذم افُقن ؾٓق مُز بٖٕقار صٍٚتف  : ـٍْس واحدة

ؾتٍْك أظامر افًٚرف ـِٓٚ دون اإلحٚضٜ بًُقة واحدة مـ تًع وتًًغ ـًقة ظذ , وضًؿ فرؿٚئؼ افؼب 

ؾتٚرة : إذ ٓ تزال تِؽ افًُقة تْدرج ؾٔام شقاهٚ مـ افتًع وافتًًغ : مٚ وؿع ذم افُقن مـ أمرهٚ وـقن مٚ 

, وتٚرة متزؿف ذم حية دمع افٌىقن , دم وأزال وتٚرة حترؿف ذم ٕران افَ, تٌرق افًٚرف ذم بحقر أبٚد 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) : ؿٚل تًٚػ: وتٚرة تنتٝ مجًٔتف ذم وشع دائرة دمع افيٓقر 

 . (ى 

  : ـام ؿٚل تًٚػ: مـ ظِّف  هيٛ بف فًٌض ظٌٚده ظِامً , فف شٌحٕٚف وتًٚػ جقد وإحًٚن  9 كعؿ

 دَّ رُ .. هذا ؾ٘ذا اشتُّؾ هنٚيتف ادَدرة فف مـ اهلل , ظِّف ؾٓذا افًٌد فف هنٚيٜ وبدايٜ ذم  (ڎ ڈ ڈ ژ)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ):  ؿٚل تًٚػ :   (ې ى ى َٓ )وظرؾٕٚف   وصٍفإػ

ثؿ هل ـِٓٚ ؿىرة مـ بحر ظِّف  , مًِقمٚتف ومُْقٕٚتف: أي :   (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

َّٕ , افذايت  : ظـ بٚضْف  ذم إـقان ذم طٚهر افؼع ؾوالً  ػ حتَٔؼ أمره تًٚػإضالع أو ارتٍٚع اك فًٌِد وأ

 . ػ احلََٜٔ اإلهلٜٔإ إمر افؼظل مـ افن مٚ يقصؾ وذم,  وهذا آٍت  ذا مٚضٍ : َٚل ؾٓٔٓٚت هٔٓٚت أن يُ 
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حتك إذا ,  ظِؿ افؼع أظىٚه اهلل تًٚػ ظِؿ افن ادْىقي ذم .. ؾّـ ظّؾ بٚفًِؿ ـِف ظذ وؾؼ افًْٜ 

 , ػ افًِٔؾإوجًؾ افتًِٔؾ , ؾٖخذ افدفٔؾ ظـ اجلِٔؾ : صٚر إمٚم زمٕٚف وزمٚم أؿرإف .. جتٓٚد بِغ رتٌٜ آ

 .واهلل شٌحٕٚف وتًٚػ أظِؿ 

 : ثؿ ؿٚل ادٗفػ

 9 ؿَّ افؾف , فُ معَ  حتك تؽقنَ  ـْ مَ  تب   ؾاكظرْ 9  وظقٌد وَ  ٌد وظْ  هذا افؽالمِ  ودمْ  أحبَّ  ـْ مَ  معَ  ادرءُ ) -26

 ( .جديرٌ  وباإلجابةِ ,  ؿديرٌ  يشءٍ  ظذ ـؾ   إكَؽ  9 َؽ ب  حُي  ـْ مَ  وحبَّ  َؽ ا حبَّ ـَ ارزؿْ 

٘ن مـ ؾ: هق ـذفؽ  (ؾقف وظد ووظقد: )وؿقفف , هق حديٞ صحٔح  (ادرء مع مـ أحب: )ؿقفف 

.. ؾٓق ذم حَف وظد , ومـ أحٛ افدٕٔٚ واتٌع هقاه وآثر دٕٔٚه ظذ أخراه .. خرة أحٛ اهلل ورشقفف وافدار أ

ٛ  :  تُـ مًف ذم افدٕٔٚ وأخرة.. تنٚء  ًؽ مـاخس فٍْ: أي  :حتٛ ؾٕٚير مـ  :ؾٓق ذم حَف وظٔد  اهلل  ؾح

ُٛ .. ورشقفف وشٚئر ظٌٚده افهٚحلغ  وؿد ؿٚل رجؾ فرشقل اهلل صذ  :  افٍقز وافٍالح ذم افدٕٔٚ وأخرة  شٌ

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ففؾَٚل , أحٌْل اهلل وأحٌْل افْٚس .. ف فْل ظذ ظّؾ إذا ظِّتدُ : اهلل ظِٔف وشِؿ 

 . «افـاُس  َؽ ب  حُي ..  افـاسِ  يْ ؾقام دم أيدِ  وازهْد , اهلل  َؽ حيب  .. دم افدكقا  زهْد ا» :وشِؿ 

هق افنٖن ذم حمٌٜ اهلل فًٌِد ذم افدٕٔٚ مٚ .. ن ػ ادُقر إظِٔف وشِؿ أن افٍرار مـ إـقان  صذ اهلل ؾٌغَّ 

ؾٚفزهد افثٚين مـ رضورة إول وٓ  :ؾٚدنتٓل حمٌٜ افْٚس مٚ أحٛ اهلل :  ومٚ ذم أيدي افْٚس مْف, دون اهلل 

ًٚ  ؾَد يُقن اإلًٕٚن ؿًًٕٚٚ : ظُس  ـ  , بام ؿًّف اهلل فف  راؤ وفُْف , دٚ ذم أيدي افْٚس  ؽر مِتٍٝ وٓ متّ

 .فدٕٔٚ حمٌٜ ه , وثّرة افزهد ذم افٌَِف ومل يردَّ  .. ؾِق أتٚه مراث مـ ادٚل: ؽر زاهد ذم افدٕٔٚ 

 ًٚ ًٚ  !!افدٕٔٚ بّحٌٜ اهلل  ممـ اصسى  يٚ ظجٌ افدٕٔٚ ظذ  بٚع دـ ـٔػ صٚرت حمٌٜ اهلل ظقوًٚ  ثؿ ظجٌ

 . ؾٓل ٓ رء أصالً : جْٚح بًقوٜ  ظْد اهلل ؾ٘ن افدٕٔٚ ٓتزن: مٚ ذفؽ إٓ ؾوؾ اهلل  !!افدٕٔٚ 
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ادًًقديـ , بف إٓ اخلقاص مـ ظٌٚده  م اهلل تًٚػُرِ وٓ يُ , واظِؿ أن افزهد ذم افدٕٔٚ مَٚم ذيػ  

قرث ؾٔف افتجٚذم ظـ ؾُٔ  : ويًٍْح ويْؼح فف افهدر, هلل يؼق ذم افَِٛ إٕن أصِف ٕقر : بَربف ووداده 

ؾِٔس .. ومـ مل تُـ ؾٔف هذه اخلهٚل , شتًداد فِّقت ؿٌؾ ٕزوفف وآ , ػ دار اخلِقدإواإلٕٚبٜ  , روردار افٌ

, ش افنٔىٚن ًَ ًْن ـٚن افَِٛ ٓ حمٚفٜ مَ  .. , وإذا مل يُـ ؾٔف رء مـ ذفؽ افْقرء افْقر ر فؽذم ؿٌِف مـ ذ

ؾٔنتد ؾٔف احلرص ظذ مجع  :ويًّر دار افزوال , ػ ادحٚل إؾَِْٔٛ  :ػ افوالل إوهيديف , ئٌض ؾٔف ويٍرخ 

ًٚ  ؾَِٔك اهللَ , ًد واحلجٚب ظـ افٌُر ادتًٚل ػ أن يّقت وافًٔٚذ بٚهلل ذم ؽٚيٜ افٌُ , إادٚل  : ظْف  فف مًروًٚ  ٕٚشٔ

ًٚ  ؾال جيد فف مـ ومثِف مًف  فف , وفق أن فف مٚ ذم إرض مجًًٔٚ  ٓ آخرَ  حتناً  ؾٔتحن : وٓ ٕهراً  دون اهلل وفٔ

 .تف ٓؾتدى بف مـ حن.. 

ًٚ  : وهذه احلٔٚة افدٕٔٚ ؾتْٜ فُِؾ  مْٓٚ ٓ يُٚدون يَوقن , وحمْٜ  ؾٚفًَالء وافًِامء ـٕٚٝ هلؿ شجْ

ًٚ  وظِامً , مـ اهلل  حٔٚءً  : وضراً  ًٚ  بًٚؿٌٜ إمر , واجلٓٚل واحلَّك ـٕٚٝ هلؿ صَٚء وتًٌ ػ إؾتّر أظامرهؿ  : وٕهٌ

 .مًنٚر مٚ أرادوا واصتٓقا ومتْقا أن يّقتقا ومٚ بٌِقا 

ِٜ  ذاُب : )وؿقل ادٗفػ ريض اهلل ظْف   ِٜ  احلٔٚةِ  تًٚػ ذم هذهِ  اهللِ حمٌ َّ  : افٍٕٚٔ ؾَد .. رم بف ـأُ  ـْ ؾ

ؾتُقن ممـ اشتثْٚهؿ اهلل تًٚػ ظْد افهًؼ يقم ٍٕخ  : افتل ٓ ؾْٚء وٓ ظدم هلٚ, تؼؾٝ روحف بٚفٌَٚء واحلٔٚة 

وؿد ؿٚل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي , ارزؿْٚ حٌؽ وحٛ مـ حيٌؽ : افهقر , افِٓؿ 

 : احلداد ريض اهلل وًٍْٕٚ بف

ـــــــــذر يـــــــــٚ اهللْ ـــــــــ هْ ب ِٜ حم ـْ ِم ـــــــــ  افِــــــــــفْ  ٌ

 

ــــــ  ــــــٚ كأؾَْ ـْ  هب ــــــ ــــــؾر  ظ ــــــٚ ـ ــــــقى م  اهللْ ش

 اهللْ شـــــــــــقى هٚبًـــــــــــدِ  ـْ ِمـــــــــــ أرى وٓ 

 

ـــــــــــدِ   ـــــــــــقدْ  افقاحـ ـــــــــــْٚب رْ ْٓ  ربر  ادًٌـ  بـ
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َّٛ ؾَد ضِٛ ريض اهلل ظْف مَ   ظٜ ظذ ادقزَّ , ذم ؿٌِف ذرة مـ مجِٜ ذرات حمٌٜ اهلل ذم ظِؿ اهلل  اهللَ ـ أح

وؿد ظجز بًوٓؿ ظـ محؾ , ـثرة ٕف تًٚػ ؿًؿ ذرة مـ حمٌتف بغ أمؿ ؾ٘: ٓ ؿدر ذرة ذم افقجقد , ادحٌغ 

 .حتك اصىِؿ وإدك , افذرة  حهتف مـ

ٓصؽ أن يُقن , ٕٕف افَىٛ افٌقث : حٚل شٔدٕٚ ريض اهلل ظْف يَقى ظذ محؾ افذرة ـِٓٚ  وـٚن 

بؾ يُّـ أن  , هقر وٓ يتُٔػؾال يت.. ؿٌِف أؿقى افَِقب وأوشًٓٚ , وأمٚ افذرة مـ حمٌٜ اهلل تًٚػ فًٌِد 

َِ : ظذ مجٔع ادحٌغ هلل تًٚػ ق ٍرَّ تُ  وأمٚ  صٍٚتف , تجزإٕٔف تًٚػ ٓ ت: ػ إبد إـ إزل مِ  .. ؽ وبؼمـ م

 .ؾتُقن فف افذرة واجلٌؾ .. افًٌد 

  ًٚ ـٖمثٚل ؾَد يُقن ؿِٛ افُٚمؾ مْٓؿ حيّؾ مـ ادحٌٜ  : ظئامً  ويتٍٚوت ادحٌقن هلل ذم حمٌتٓؿ تٍٚوت

فًجزوا وأذهِقا ومتزؿقا .. يد ذرة مـ حمٌٜ أهؾ افُامل ذم حمٌٜ إصٚؽر ؾِق ز:  اجلٌٚل ـِٓٚ بٚفًٌْٜ فألصٚؽر

 .ينٚء  وذفؽ ؾوؾ اهلل يٗتٔف مـ, وإّحَقا 

وـامل اخلقف , وـامل افرجٚء ؾٔف وافرؽٌٜ , حٛ ضٚظتف وبٌض مًهٔتف  ومًْك احلٛ هلل تًٚػ 

, مـ ـتٚب وأمر وحُّٜ : ومٚ جٚء مـ اهلل   , ومـ أحٌف اهلل, ذفؽ حمٌٜ مـ أحٛ اهلل  ثؿ يثّر , وافرهٌٜ مْف

ؾَقل شٔدٕٚ : وإن ـٚن ذفؽ بٚفيورة , حٛ مـ حيٛ اهلل بًد حٛ اهلل  ؾِذا ضِٛ ادٗفػ ريض اهلل ظْف

 : افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل ريض اهلل ظْف

ـْ أؾْك هِب   مٚ شقى اهللْ ـؾر  ٚ ظ

حتك أـده , ذم اهلالك وافذهٚب افُع ذم اهلل  ضًًّٚ : ينر اػ أن ضِٛ افٍْٚء ذم اهلل حتك ظـ ًٍٕف  

 : بَقفف 

 هٚ شقى اهللْـ بًدِ وٓ أرى مِ 



- 87 - 
 

ؾٕ٘ف ٓ بد :  ذم ـؾ مرأى بٖوصٚؾٓٚ ٜهلٔمْف ريض اهلل ظْف فنٓقد افذات اإل ذم ـؾ مرأى , وهذا ضِٛ

ؾٓق : بًد افٍْٚء ظْف  فُـ ضِٛ ـامل دمع افذات اإلهلٜٔ ذم ـؾ مرأى, ديٜ وأن يرى مٚ شقى اهلل فَٔٚم افًٌق

,   (گ گ گ) :ٜ ذم ؿقفف تًٚػ ذه واهلل هل احلٔٚة افىٌٜٔ اهلْٔوه, ذم افقجقد وفٔس ؾٔف بّقجقد 

 . ؾ فف رؤيٜ اهلل تًٚػ ذم ـؾ مرأىحه.. ومـ حهؾ فف افٍْٚء ظـ ـؾ مٚ شقى اهلل 

ًٚ :  وؿد ؿٚل بًض افًٚرؾغ  وهذا أـّؾ مـ صٚحٌٔف افَٚئِغ ؿٌِف  , إٓ رأيٝ اهلل ؾٔف مٚ رأيٝ صٔئ

وؿقل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ , ؾجّع إحقال افثالثٜ ـِٓٚ  , ٕٕف مجع حٚفتٔٓام مع حٚفف: وبًده 

 :ظٌداهلل ريض اهلل ظْف 

 بْٚب رْ ْٓ  ربر  ادًٌقدْ  افقاحدُ 

 :افف ريض اهلل ظْف ظذ ثالث مراتٛ ؾٚجتّع شٗ: ضِٛ فتحَٔؼ مَٚم افًٌقديٜ 

, ًٕٓدام افًقى ذم اهلل :  دٚ شقى اهللظدم افرؤيٜ : وافثٕٜٚٔ , ـؾ مٚ شقاه  افٍْٚء بٚهلل ظـ: إوػ 

ؾ٘ذا حهؾ افٍْٚء ورؤيٜ  : فَٔقم بقطٚئٍف: افقؿقف ذم حية افقاحديٜ ادَتؤٜ فًٌقديٜ مـ افًٌد  : وافثٚفثٜ

 . ؾَد متٝ ادحٌٜ ادىِقبٜ.. ٚمِٜ حية افقاحديٜ بٚفًٌقديٜ احلؼ  ذم ادقجقدات ومً

خَِف  ٕٕف تًٚػ دظٚ: أي  (جديرٌ  باإلجابةِ و,  ؿديرٌ  يشءٍ  ظذ ـؾ   إكَؽ ) : وؿقل ادمفػ رض اهلل ظـف 

وإن ,  ؾِذا مل يّتْع ظـ افدظٚء إٌٕٔٚء وإوفٔٚء «ؿْ فؽُ  شتجْب أ..  دظقنْ ا»:  وأمرهؿ بذفؽ ؾَٚل, ػ دظٚئف إ

ًٚ  ـٚن إمر ؿديامً  ٕدبف تًٚػ فِدظٚء مع شٚبؼ : ومـ مجِتٓٚ , ِع ظِٔٓٚ أحد ؾِِف ذم أمره أهار مل يىَّ  : أزفٔ

وٓ , يتجٚوز أمره  وظِّف ٓ , ؾتتْقع دمِٔٚتف تًٚػ ذم خَِف حًٛ ظِّف: افَوٚء وحهقل ادْك وافنٍٚء 

 .حئىقن بقء مـ ظِّف إٓ بام صٚء 
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وهذا رء , ًط مل يُ .. ومـ مل يدع , ووظدهؿ بٚإلجٚبٜ , ػ دظٚئف إٓؿ بُقٕف دظٚهؿ وممٚ صٚء ظِّ 

ؾٖيـ اإلجٚبٜ :   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) : ؿٚل تًٚػو, ؽريٛ 

 وًٕٖل اهلل, ظذ أفًْٜ رشؾ اهلل , وفُْٚ آمْٚ بُؾ مٚ جٚء ظـ اهلل ؟! وأيـ افداظل مـ اددظق ؟! مـ افدظٚء 

وـؿ ؿٌؾ , ؾُؿ ؽّر افقجقد بٚجلقد : تتخىٚه أمٚل  ؾٕ٘ف ٓ: ٜ مٚ هْٚفؽ ويُنػ فْٚ حََٔ, ؽ أن يذيَْٚ ذف

وحٚصٚه تًٚػ أن , ػ افقجقد بٚجلقد إؾَد تًرف  : ن وجقدهٖمٚ ظرف ص.. وفقٓ طٓقر جقده , افقجقد 

 .ذم افٔقم ادنٓقد ادقظقد  , جقدقيتُْر ظذ افقجقد بود اد

يّف وجمده وجدٕٚه ٓ رء بٚفًٌْٜ فًِق أوصٚؾف وظِ .. ػ افٌٚيٜ إؿ وإن ظيُ , ؾٔف وإذا تٖمِْٚ أمِْٚ  

ٍقا تِؽ ووٚظِ , وأمُٕٚٔؿ وآمٚل ـؾ مقجقد وأمْٔتف , خذوا بَدر آمٚفُؿ ـِٓٚ : ؾِق ؿٚل فْٚ : وـامل وجقده 

فْٚ ؿىر مـ  ثؿ إُنػ , ؾٖخذٕٚ ذفؽ, ووٚظٍقا مٚ صئتؿ , ذوا بَدرهٚ موٚظٍٜ وُخ  , أمٚل وإمْٔٚت

اهلل  ؾْحـ أن ًٕتٌٍر: مٚ ضٌِْٚه هبٚ ٓشتٌٍرٕٚ مـ ؾًِْٚ وأمِْٚ وأمْٔٚتْٚ و.. بحر وجقده افذايت احلََٔل 

ًٚ  ٓ فُٔقن افًٗال صُراً  : وًٕٖفف أن يًىْٔٚ ؿٌؾ افًٗال, فٔف مـ افًٗال بغ يديف إوٕتقب  ًٚ  ضٌِ  . وٓ شٌٌ

 

  : ثؿ ؿٚل ادٗفػ ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف

 وصذ اهللُ,  افزياِت  خرُ  َق صَد  ,«بافـقاِت  ام إظامُل إكَّ »:  افؼائؾِ ,  افؽامؾِ  دِ ظذ افسق    اهللُوصذَّ )

 ( .ؿَ وشؾَّ  فِ وصحبِ  وظذ آففِ  ظؾقفِ 

وادهِقن خمتٍِقن بٚختالف , شٌٛ حٔٚة إرواح .. افهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   

وٓ  دمَ آ وفدِ  أكا شقُد »:  حلديٞ (فسقد افؽامؾا: )وؿقفف  , صذ اهلل ظِٔف وشِؿوخيتِػ مدده مْف , أرواحٓؿ 

ـُ » :وحديٞ  , «باهللِ ؿْ ؽُ أكا أخقؾُ » : وحلديٞ,  «ؾخرَ   ٔيٜ: وبٚفتَقى افتَقى  وافُامل ـِف ذم  , «هللِ ؿْ أكا أتؼا
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هذا حديٞ صحٔح  , «بافـقاِت  إكام إظامُل »:  وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ , (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) :

وٓ تدخؾ حتٝ اختٔٚر , ثؿ تثّر مْف وأصِٓٚ افذي تتٍرع , ؾٚفْٔٚت مهدر إظامل ومًدهنٚ : متٍؼ ظِٔف 

ويثٔٛ اهلل , إٕام هل حمض تًٌد .. ـْٜٔ افهالة وافهقم وؽرمهٚ مـ افًٌٚدات : افًٌد , وافْٔٚت افؼظٜٔ 

هٚ حََٜٔ افَِٛ ٗؾّْن.. ورشقفف وافًِامء وافهٚحلغ , وأمٚ افْٔٚت ادحّقدة ظْد اهلل  أهِٓٚ ظذ ؿدرهٚ

ًٚ : وضٌٔف وشًٚدتف  ًٚ  .. ؾ٘ن افٌذر إذا ـٚن ضٌٔ وافٌِد افىٔٛ وافٌذر افىٔٛ خيرج ٌٕٚتف ب٘ذن  , خيرج ٌٕٚتف ضٌٔ

خٚص  ذنإ وإن ـٚن ـؾ رء خيرج ب٘ذن ربف , فُـ هذا, فٔس فِنٔىٚن ؾٔف مدخؾ , هلل  خٚفهًٚ : أي : ربف 

ػ افٍْس وافنٔىٚن بسـٌٔف ذفؽ إ بحُّتف جًؾ ًٌٕٜ افؼ وافًٍٚد ٕن اهلل : افًٍٚد واهلالكمًهقم مـ 

 ؿْ ؽِ ػ ؿؾقبِ إ ظرُ إكام يـ9  ؿْ ؽُ وأظامفِ  ؿْ ـُ ػ صقرِ إ ٓ يـظرُ  اهللَ إنَّ »: وؿد جٚء ذم احلديٞ , ؾٚفُؾ مْف : ؾٔٓام 

 . «ؿْ ؽُ وكقاتِ 

ؾحْٔئذ يُقن افًّؾ : وافثّرة حََٜٔ إصؾ , ؾرع  وإظامل, ؾٚفْٜٔ أصؾ : ؾٚفٍرع يتٌع إصؾ   

تٌغ فف أصِف مـ ثّرة مقتف ظذ .. واإليامن ؾ٘ذا مٚت اإلًٕٚن ظذ اخلر  :بغ إصؾ وافثّرة  متقشىًٚ 

وخيتؿ فف بٚفًقء , ؾَد حيٌط ظِّف ؿٌؾ ادقت بِحيٜ : يُقن ـذفؽ .. ذفؽ , وإذا مٚت ظذ افٍُر وافٍْٚق 

 إنَّ »: ػ هذا أصٚر صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف إو, وهق افَِٛ افنَل اخلٌٔٞ  : فبًٌٛ شقء أصؾ ظِّ

َٞ  «... اجلـةِ  أهؾِ  بعؿؾِ  فقعؿُؾ  افرجَؾ   . احلدي

وتتجدد , وحيرك إظوٚء ظذ ؾًِٓٚ , ؾٚفَِٛ افًًٔد ٓ يزال حيرك اخلقاضر احلًْٜ واهلّؿ افًٚفٜٔ   

 ءئٜ وأفػ ظذ حًٛ صٍٚوظؼون وم ظؼ ٕٔٚتّؾ افقاحد حتك حتهؾ فف ذم افً :  ؾٔف إٔقاع افَربٚت

إذار وافيِؿ وافٌٌل وافًدوان  فٓ يزال تتْقع مْ: ؿٌِف وصدؿف ذم افتَقى , وظُس ذفؽ افَِٛ افنَل 

وًٕٖفف افًهّٜ ذم اخلىرات واإلرادات مـ افؼك وافنؽ , ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ , وافًٍٚد واهلالك وافٍتـ 
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مر اهلل إٓ مـ أوٓ ظٚصؿ مـ , ػ ساط مًتَٔؿ إؾَد هدي .. ومـ يًتهؿ بٚهلل , الق وافٍْٚق وشقء إخ

 .رحؿ 

صذ اهلل ػ اتٌٚظف إل أمره وظِّف وحٚفف وظِّف مـ آ: أل ذم احلََٜٔ  (فِ وصحبِ  فِ آفِ وظذ : )وؿقفف 

مـ صحٌف صذ : ٜ ـؾ مٗمـ مـ بْل هٚصؿ وبْل ادىِٛ , وافهحٛ ذم احلََٔ : , وذم افًِؿ ظِٔف وشِؿ 

مـ اجتّع بٚفٌْل : اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حية اهلل وظٌقديتف حتك ختِؼ بٖخالؿف وحتَؼ بٖذواؿف , وذم افًِؿ 

 ًٚ ًٚ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٗمْ ء هؿ خر خِؼ اهلل بًد رشقل اهلل صذ اهلل صذ اهلل ظِٔف وهٗٓ , ومٚت مٗمْ

,  رهتؿ واحؼٕٚ ذم زم, ارزؿْٚ حٌٓؿ واتٌٚظٓؿ : افِٓؿ  غ ,ٌٔٚء صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًوشِؿ مٚ شقى إٕ

 أدخِْٚ اجلْٜ مًٓؿ آمغ .و
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ظٌدافرمحـ بـ مهىٍك افًٔدروس ريض اهلل ظْف  ُؿ شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث شٔدٕٚتٓٝ حِ وؿد إ

ػ اهلل إزمرة افداظغ  صٚء اهلل تًٚػ ذم جًِْٚ هذا افتًِٔؼ فْدخؾ إن, ختهٚر واإلجيٚز بف ظذ شٌٔؾ آوًٍْٕٚ 

 : صٚء اهلل تًٚػ ظذ ّؾ إنتوفْجًؾ ظذ هذا افتًِٔؼ خٚمتٜ تن, واهلل وي اهلدايٜ , بٚفَقل وافًٍؾ 

 : ؾَْقل ( وصقة وكصقحة فإلخقان دم ديـ اهلل مـ أهؾ افسـة واجلامظة وافطريؼة افعؾقية )

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

ًٚ و وطٚهراً  وأبداً  وفف احلّد أزًٓ  ؾ٘ن ظجزي وجٓع : مًتحَف ـذفؽ ٓ إين أمحده ـذفؽ  : أي : بٚضْ

وًٕٖفف افهالة افتٚمٜ وافًالم إـّؾ مْف ظذ حٌٔٔف شٔدٕٚ حمّد وآفف وصحٌف  , مل يىؼ ذرة ممٚ هْٚفؽ

 . وتٚبًٔف وحزبف وأهؾ وده وحٌف آمغ

ن .. أػ حتََٔٓٚ إورؿٕٚٚ , حَٔٓٚ وشَٕٚٚ مـ ر, رزؿْٚ اهلل وإيٚـؿ فٌٚس افتَقى , ظِّقا أهيٚ اإلخقان ا

, ص مـ اهلل بذخٚئر افُرم وُخ  , ر افًْؿؾَد متٝ ظِٔف مـ اهلل ـٌٚئ .. ٚفَرآنمـ رزؿف اهلل تًٚػ اإليامن ب

 .ؾٚفقاجٛ ظِٔف وادتٖـد ؾٔام بغ يديف ذفؽ اإليامن بٚفَرآن 

واشُِقا , د ظـ شٚق اجلِ ؾنّروا رمحُؿ اهلل : وافتَقى ظٌٚرة ظـ افًّؾ بام ذم افُتٚب وافًْٜ 

, ؾَد بٌِقا ذم اجلد اػ افٌٚيٜ : مًِؽ افًٚبَغ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وافًِػ افهٚفح مـ افًٚدة افًِقيغ 

وأراهؿ , ـنػ هلؿ ظـ ادُِقت , وصحٔح افًْٚيٜ , ؾٖـرمٓؿ بكيح افقٓيٜ , ػ افْٓٚيٜ إوبٚفٌقا ذم اجلٓد 

ؾٖذق , بّالحيٜ ومىٚفًٜ حية افُنػ وافًٔٚن , ٕـقان وؽٌٔٓؿ ظـ مالحيٜ ا, حية افالهقت 

 .وهؿ ؤٚؤه وهنٚره , ؾُٖهنؿ هؿ صّقشف وأؿامره : ٕقرهؿ ذم افقجقد 

, وهل ظٌٚرة ظـ مًٚؾٜ بًٔدة واشًٜ إـْٚف , وثّرة وبدايٜ وهنٚيٜ , وافتَقى هلٚ أصقل وؾروع 

ٕجٚ .. فُـ مـ شُِٓٚ بهدق  , ُغ فذفؽؿِِٜٔ افًٚف , ـثرة افًٌَٚت وافَىٚع وإخقاف وإرجٚف
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إٕام ذفُؿ افنٔىٚن  , بؾ جٚءت إخٌٚر وافٌنٚئر بقصقفف وٕجٚتف وؿٌقفف , ؾام رجع ظْٓٚ صٚدق : ووصؾ

 .وخٚؾقا اهلل إن ـْتؿ مٗمْغ خيقف أوفٔٚءه ؾال ختٚؾقهؿ 

اي ذم تٖفٔػ وؿد ذح هذه ادًٚؾٜ بٖوجز ذح حجٜ اإلشالم شٔدٕٚ اإلمٚم حمّد بـ حمّد افٌز 

ٚ افًٚجز ًٍٕف ػ إصٚرات يًرف هبإن إٕام ٕنر وٕحـ أ, ؾَد ـٍك ووؾٚ بٚدَهقد  شمْٓٚج افًٚبديـ»شامه 

وظذ ؿقتف ووًٍف تُقن احلرـٜ واهلّٜ , ؾٖصؾ افًِقك افًّؾ بَّتٙ اإليامن بٚفَرآن  :ؾًِٔؿ مـ افٌرور 

ـام : تًٚع ؾٔف يًٌْط اإليامن ذم زوايٚ افَِٛ مجًٔٓٚ آ ؾٌَدر : َقى اإليامن إٓ بٚفًِؿذم افًر , فُـ ٓ ي

 .يًٌْط ٕقر افنّس ذم مجٔع افدٕٔٚ 

ًٚ  ورشقخًٚ  ًٚظًٚ يّد افًِؿ ؿقة وات و,  ٓ بٚفًّؾًط ٕقره ذم افَِٛ إيتًع وٓ يٌْ وافًِؿ ٓ  ,  وثٌٚت

ؾٚإليامن هق إصؾ  :ـ افًِؿ وٓ بد فًِّؾ  م, فًِِؿ ظـ افًّؾ  ٓ ؽْك ؾ٘ذاً : افًّؾ ابتداء  يْنئوافًِؿ 

مل يَق ظذ افًّؾ  .. ؾِذا مـ ضِٛ افًِؿ بدون اإليامن, فٔف إأظْل اهلدايٜ : افذي تٍرع مْف وطٓر ٕقر افًِؿ 

ؾِؿ يٌْٓؿ , ويتًِّقن طٚهر افًِؿ  طٚهراً ـٚدتنٌٓغ مـ افْهٚرى وافٔٓقد بٖهؾ اإليامن  : اخلٚفص فقجف اهلل

 ًٚ  .  افهٍٚؾُٚن ؾٔٓؿ ـٚدٚء ظذ صٔئ

: وبُامل مراظٚة افًّؾ فًِِؿ يؼق ـامل اإليامن بٚفَرآن , ٕن افًِؿ بروحف ومْٚزفف ومنُٚتف  

 ًٚ وٓ , ؾ فف ؾال ظِؿ دـ ٓ ظّ : ذهٌقا مجًًٔٚ .. ؾ٘ذا اؾسؿقا  , ظذ اإليامن ثؿ افًِؿ ثؿ افًّؾ ؾهٚر إمر مٌْٔ

وؿِٜ افًِؿ مـ , ؾ٘ن افًجز ظـ افًّؾ مـ ؿِٜ افًِؿ : فدؿَٜٔ ؾٕٚتٌٓقا رمحُؿ اهلل هلذه ا إيامن دـ ٓ ظِؿ فف ,

فٔكف مجٔع حرـٚتف : ؾام يًع افًٌد افًًٔد بٚإليامن إٓ أن يكف مجٔع إٍٔٚشف ذم افًِؿ , وًػ اإليامن 

ؾٔتًْؿ ب٘يامٕف وجيْل ثامر ظِّف : ػ حيتف اخلٚصٜ وخمٚضٌتف إؾٔحيك مـ اهلل بٚفقصقل , ذم افًّؾ وشُْٚتف 

      .جْٕٚف , ؾً٘ذا ٓبد مـ بٔٚن مًْك اإليامن وافًِؿ وافًّؾ وثّرة ذفؽ  مـ
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ل مـ اهلل ظذ فًٚن رشقل ْزَّ مُ , ن هذا افَرآن ـالم اهلل أن اهلل تًٚػ يَِل ذم ؿِٛ افًٌد ؾٚإليامن هق أ

ؼ مًْك افنٓٚدتغ ذم وهذا اإلفَٚء بًد حتَٔ, ه ظـ ـالم ادخِقؿغ وإٔف ؿديؿ مْزَّ , اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

إًٌٞ ب٘ذن اهلل .. ؾ٘ذا رشخ هذا ذم افَِٛ ودام : وأن مٚ ؾٔف مـ إحُٚم وافقظد وافقظٔد حؼ , افَِٛ 

وبٚفيورة جيٛ افًّؾ بٕٚحُٚم وظذ مَتٙ  , افقظد وافقظٔدِٛ افًِؿ بًد افًِؿ بٖحُٚم ظل ضدا

ًٚ : ؾٔحِّف افًِؿ ظذ افًّؾ : افقظد وافقظٔد   .اهلل تًٚػ ذم افدار أخرة  ؾٔام ظْد ورؽٌٜ خقؾ

: ؿٚل اهلل تًٚػ : ادًرف بٕٚفػ وافالم ذم أيٜ واحلديٞ  (افًِؿ)أن افًِامء اختٍِقا ذم واظِؿ  

 وفقْ  ا افعؾؿْ قْ ضؾبُ ا»: وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,   (مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث)

ثقن هق ظِؿ افُالم , وؿٚل ادحدر : ؾَٚل ادتُِّقن :  «ؿٍ مسؾ ظذ ـؾ   ؾريضةٌ  افعؾؿِ  ؾُب ض»:  وؿٚل,  «بافصغِ 

 .هق ظِؿ افتهقف : هق مٚ هؿ ؾٔف مـ افٍَف واحلديٞ وؽره , وؿٚل افهقؾٜٔ : وافٍَٓٚء وؽرهؿ 

ّـَ , ؾال مردود مْٓٚ : وذم احلََٜٔ هق جمّقع ـؾ هذه افًِقم  ضالق هق ظِؿ افًِؿ افؼيػ ظذ اإل فُ

ػ هذا افًِؿ إوٓ ختِق تِؽ افًِقم مـ افقصقل , فٔف ويًٌد مـ شخىف إومٚ يَرب  , فادًرؾٜ بٚدًٌقد وصٍٚت

 .ػ افًِؿ إ : أي  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) : وؿٚل اهلل تًٚػ, وفق ظذ تٖويؾ بًٔد 

ؾٔف مَٚم ـريؿ  تًٚعؾٚٓ: وافًالح ذم شِقك ضريؼ افتَقى إمر أن افًِؿ هق افًدة وافزاد  وحٚصؾ

اتًع افَِٛ بٖٕقار افًِؿ افِدين افذي يّد افًِؿ .. وإذا اتًع افًّؾ , تًٚع ذم افًّؾ ػ آإٕٕف يدظق : 

أظْل مٚ : افًٚمل  ٜؾُْٔنػ فف حْٔئذ حََٔ, ؾال يزال ـذفؽ حتك يدخِف افًّؾ بٚفًِؿ حية اهلل : افًٌُل 

ومـ هذا افتًٌر  , «فُ شؿعَ  ُت ــْ »ِع ظِٔف خًِٜ ادحٌٜ افتل بًدهٚ خًِٜ وخُت , شقى اهلل مـ ظرش وؾرش 

 .  «فُ حتك أحبَ  بافـقاؾؾِ  لَّ إ يتؼرُب  يْ ظبدِ  ٓ يزاُل »:  تيٓر حَٚئؼ مًٚين ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ اهلل تًٚػ
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حتك » : وحََٔتف, ؾَد ظِّٝ أن أصؾ افتَقى جمّقع حََٜٔ اإليامن وافًِؿ وافًّؾ ذم اإلًٕٚن 

, وؿرب ٓ حجٚب ؾٔف , ومِؽ ٓ بالء فف , حٔٚة ٓ ؾْٚء هلٚ  «فُ ؿعَ ش ُت ــْ »وحََٜٔ ,  «فُ شؿعَ  ُت ــْ » «فُ أحبَّ 

 .  ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ):  دة افرمحٕٜٚٔ ذم ؿقففمـ ذب ادق : أظْل  : ٓ إَىٚع ففوذب 

 , وهل دمدد بتجدد إٍٕٚس, افْزول ذم حية اهلل ومْٚزل افًِقك وؿىًٓٚ  ؾٚشُِقا شٌٔؾ هنٚيٜ 

ًٚ , هٚن أمرهٚ ؾٔام بًد .. ٜ ؽر أهنٚ إذا ؿىًٝ مْٓٚ مًٚؾ ًٚ  وهُذا اػ أن يهر افًِقك ذم آخر إمر ظذب ,  ضٌٔ

 ػ ذفؽ اإلصٚرة بَقل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل  احلداد :إو

ــــــــٚفِػ  ــــــــزَ  وح ــــــــؿْ  افه ــــــــ أنَّ  واظِ        فُ أوَف

 

 ِب وافــــــــــَي  ـٚفُنـــــــــٓدِ  هُ وآخـــــــــرُ  مـــــــــر   

ؾُؿ مـ جمد جمتٓد : ػ اهلل إٓ بتَقى اهلل وظْٚيتف إريؼ قاد افٍْس افتل هل مًٚؾٜ افىوٓ تْحًؿ م 

وتًٌٓٚ , تهٌح ذم يقمٓٚ حٔٞ أصٌحٝ بٕٚمس  : أتًٌتف وؽٌِتف وصرتف ـهٚحٛ افًٍْٜٔ افتل متخر افٌحر

ڤ ڤ ڦ ): ؿٚل تًٚػ : افنٖن ـِف ظزيّٜ افهدق وخِقص افَهد فُـ , ضقل افْٓٚر مردود 

ػ اهلل إمٚ وصؾ .. وفقٓ ذفؽ , شٓؾ افَهد مـ افًٌٔؾ .. هد ؾ٘ذا ظِؿ تًٚػ بخِقص افَ, (  ڦ

 .  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)واصؾ 

ؾٔام بغ  ؾٓل تهحٔح افتقبٜ أوًٓ .. افٍْقس ذم افًِقك مـ حٔٞ اإلمجٚل  : أظْل: وأمٚ مْٚزهلٚ  

ػ إ يًقد ظزمف ظذ أن ٓ ؾَِٔقَ .. امهتؿ ؾ٘ذا ختٍػ مـ تًٌٚت اخلِؼ وطِ: افًٌد وبغ اهلل وبْٔف وبغ اخلِؼ 

ػ اهلل تًٚػ ذم إفتجٚء ويُثر افتيع وآ, بغ اهلل تًٚػ وفٔالزم افْدم ؾٔام بْٔف و , ق بٚفْٚرخمٚفٍٜ اهلل وإن حرر 

وهذه افتقبٜ مـ , وحيٛ افتقابغ ويٍرح بتقبتٓؿ , يتًٚطّف ذٕٛ  ؾٕ٘ف تًٚػ ٓ: ؿٌقل تقبتف وؿٌقل دظٚئف 

ًٚ  ٕبَٚه مًروًٚ .. إذ فق صٚء تًٚػ  : ٜ اهلل بًٌدهظْٚي ؾٍِٔرح افًٚفؽ بتقؾٔؼ اهلل إيٚه : ذم خمٚفٍتف  ظْف مًتٌرؿ
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:  ؿٚل تًٚػ: ؾٓق حمٌقب اهلل .. بًد افتقبٜ  ؾ٘ذا دام متىٓراً  ,  (ٹ ٹ ٹ ڤ):  ؿٚل تًٚػ: فِتقبٜ 

 .  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

: ؾٌِٔؼ .. ؾّـ أظٕٚف اهلل ظذ ؿىًٓٚ : ؼ قائافًقائؼ وافٌ ـثرة, واشًٜ إـْٚف , وهذه مًٚؾٜ بًٔدة 

مـ مٌِس ومًُـ : ثؿ بًدهٚ يدخؾ حتٝ دائرة افَْٚظٜ افُِٜٔ بّتٚع احلٔٚة افدٕٔٚ , ؾ٘ن مٚ بًدهٚ أين مْٓٚ 

ػ زهرة إظـ افْير ؾٌِٔض ضرؾف وؿٌِف  : ؾٓذه مَقيٜ ٕرـٚن افتقبٜ ودظٚئّٓٚ, ومٖـؾ ومؼب ومُْح 

, ػ مٚ ذم بٔقهتؿ مـ افٍرش وافزخٚرف إوٓ , ػ أمقاهلؿ وزيْتٓؿ إ يْير وٓ, ويًٌد ظـ أهِٓٚ , فدٕٔٚ احلٔٚة ا

ڱ ڱ ں ں ڻ ) : صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل تًٚػ فٌْٔف:  فٔف أبداً إًؾ هذا تقبٜ ؾقق افتقبٜ ٓ يًقد وفٔج

ؿ ابتٌٚء ؾُٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ظِّف هبذا افًِ:   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

إن هذه أحٛ  : حتك ؿٔؾ فف, يًس وجٓف بثقبف  .. هؿ إًٔٚمٓؿدوظْإذا مر ظذ أصحٚبف  ..مروٚت اهلل 

َ : فْٔٚ إأمقافْٚ   .ؾًُٔتقن  «ـذا لَّ إك أوَح  اهللَ إنَّ »: ؾَٔقل ؟ تًس وجٓؽ ظْٓٚ  يًْقن إٔؽ مِل

اـِٓؿ ويٗ, ٚفس أهؾ افدٕٔٚ أن جي.. تف وروٚه ؾٌَٔح بٚفًٚفؽ افْٚشؽ افىٚفٛ ؿرب مقٓه وحمٌ 

وجيِس ظذ ؾرصٓؿ ويوحؽ مًٓؿ حتك يتْزهقن ذم مْتزهٚهتؿ ويٍرحقن , بٔقهتؿ  ؾوحيٚدثٓؿ ويدخ

وأمقاهلؿ صٌٓٚت وحميقرات  ؾ٘ن ـٕٚقا ؾجٚراً :  ل طٚهرهذا ـِف إن ـٕٚقا صِحٚء وأمقاهلؿ حال, بنٓقاهتؿ 

ؾٚإلظراض ظـ : ـ افًْٚء إجٌْٔٚت خنٜٔ افٍٚحنٜ ـام يًٌد اإلًٕٚن م: ظِٔف  ؾٔجٛ ظذ افًٌد ويتًغ.. 

وافتدبر , افًٚفؽ ًٍٕف بُتٚب اهلل  ويًع, ؾال ؿْٚظٜ ظْده .. ٔن فف ذفؽ ؾّـ مل يت : بٚفَْٚظٜ أبْٚء افدٕٔٚ

وزهده وؿْٚظتف وظزوؾف ظـ افدٕٔٚ وشر أصحٚبف ريض اهلل ومىٚفًٜ شرة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  , دًٕٚٔف

َِ , رة افًِػ افهٚفح بًدهؿ ظْٓؿ وش وأمثٚفف مـ  شادؼع افروي»ٓؿ ثؿ شرة افًٚدة افًِقيغ ممـ صّ

 .ـتٛ ترامجٓؿ ريض اهلل ظْٓؿ 
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وارث ظِقم شٔد ادرشِغ شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ , ذم ـتٛ خٚمتٜ ادحََغ  وفٔتٖمؾ جداً 

٘ن ذم مٚ ذـر ؾ: وادْيقم ه ومجِٜ ـالمف ادْثقر ف ووصٚيٚوذم مُٚتٌٚت, احلداد ريض اهلل ظْف  ظٌداهلل بـ ظِقي

ؾٍل افَْٚظٜ : دـ هل مرامف ومرمٚه  ٍف إفِدٕٔٚ و ٍف إو , ػ اهلل وادٌَؾ ظذ افدار أخرةإشِقة وؽْٜٔ فِتٌتؾ 

مٚ ـٚن مْٓٚ ذم هذا افزمٚن  خهقصًٚ , ؾًز افَْٚظٜ أفذ وأذف مـ هور افٍٚئدة مـ أهؾ افدٕٔٚ , حريٜ ـٚمِٜ 

ًُ , ٕف بالء وؾتْٜ وامتحٚن ؾ٘:  ٍٝ ظَقهلؿ وطْقا أهنؿ ظذ رء , وفق إُنػ هلؿ مآهلؿ ذم يقم وفُـ دٚ و

 .وفتحٚمقا ظْٓٚ ـٚخلراء  , حالًٓ  فزهدوا ؾٔٓٚ اختٔٚراً  .. افَٔٚمٜ وافدار أخرة

ًٚ  فئال يُقن متؼؾًٚ : وفٌِٔس مع افَْٚظٜ ثٔٚب افًٍٜ   ٍَراء مدح اف فؾٕ٘: بًِٚن حٚفف  ومتنقؾ

ٌدي حٚجتف وؾٚؿتف أن ٓ يُ : ومًْك افًٍٜ  , (ہ ہ ہ ہ ھ) : ادتًٍٍغ بَقفف

, ؿّٜٔ هلٚ  ؾ٘ن افًٍٜ حريٜ ظِٔف ٓ:  ءشتٍُٚيٓر آشتٌْٚء وآبؾ يُ , ؾٔام ذم أيدي افْٚس  ظذ شٌٔؾ افىّع

: وجمٚفس افتٓؿ   إؾًٚلوادٌٚحٚت ودينوهل رأس افَْٚظٜ , ثؿ يٌِس ثقب احلٔٚء افُٚمؾ ظـ افنٓقات 

ؾٓذا رأس  : حتك ٓ يامزح وٓ يامري وٓ يًخر وٓ يًٍف, ومروءة  وظَالً  ظـ ـؾ مذمقم ذظًٚ  بٖن يتْزه

 . افًٍٜ

َف ُِ رف احلٔٚء وافًٍٜ إٓ مـ ُخ ومٚ ظُ  , وؿد ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افٌٚيٜ مـ افًٍٜ واحلٔٚء 

اتهػ بام ؿِْٚ وتْزه ظـ : أي : ؾ٘ذا جٚوزهٚ  : ظٌَٚت افتقبٜؾٓذه خٌقة وشٌٚشٛ بًد , صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ًُ .. وده   .فٔٓٚ إٕتُٚس صٚء اهلل افرجقع وآ وأمـ إن , تقبٜد ظـ مًٚؾٜ افؾَد ب

  َُ وهل ظٌَٜ ـٗود ٓ جيٚوزهٚ , ح وادًُـ ثؿ بًدهٚ ظٌَٜ افقرع احلٚجز ذم ادىًؿ وادٌِس وادْ

ؾ٘هنٚ تيٓر هلٚ تٖويالت شٌٛ اختالف افًِامء واختالف : ًٜ افًِؿ مع ش خهقصًٚ , أحد إٓ بًْٚيٜ اهلل 

 وؿد ؿٚل تًٚػ, ػ افقرع إيُٚد يَرب  وظدم ادٌٚٓة وافتقشع ذم ادٌٚحٚت ٓ, ؾٚفقرع مالك افديـ  :ذاهٛ اد

ٓ  ما حتك يسكَ  .. ادتؼغَ  درجةَ  افعبُد  يبؾغُ  ٓ»: وؿٚل ظِٔف افهالة وافًالم  ,  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)  :
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وؿد ـٚن افًٚرؾغ بٚهلل , وهذا يقجٛ افًٌد مـ افتقشع ذم افنٓقات وادٌٚحٚت ,  «بلٌس  مما بفِ  حذراً 9  فِ بِ  بلَس 

وؿد ؿٚل ابـ ظّر ريض , وٓ صدؿٜ  وٓ حجًٚ  وٓ ؿٔٚمًٚ  ًٚ ومٚ ذـر صالة وٓ صٔٚم,  ذم افقرع ظذ ؽٚيٜ إمر

تٌَؾ مُْؿ إٓ بقرع فـ يُ .. وصّتؿ حتك تُقٕقا ـٕٚوتٚر , فق صِٔتؿ حتك تُقٕقا ـٚحلْٚيٚ : )اهلل ظْٓام 

 ( .حٚجز

افذي , ؾال خيرج افًٌد مْٓٚ إٓ ذم مٌٚدي ظٌَٜ افزهد : ظٌَٜ افقرع ظٌَٜ ظئّٜ وظرة : أي : ؾٓذه 

, ؾٚفتًٌط ذم أمقر ادًٔنٜ ومتٚع افدٕٔٚ ٓ يتٔن مًف افقرع : وظٌٚد اهلل افهٚحلغ  , هق رأس مٚل ادَربغ

ؾ٘ن مدار احلالل ظذ افقٓة واحلُٚم  :ؾٔف افًدل مـ افقٓة واحلُٚم  افذي ؿؾَّ , ذم زمْٕٚٚ هذا  هقصًٚ خ

.. ػ إؿٚمٜ احلالل ومتٔٔزه ظـ احلرام وافنٌٓٚت إؾ٘ذا مل يْير  , ؾَٔٚم افؼيًٜ بٚفًِىٚن: وافَوٚة وافًِامء 

 . «بافؼرآنِ  عُ زَ ي ما ٓ بافسؾطانِ  عُ يزَ »:  ف وردؾٕ٘: ؾّـ أيـ يتٔن افقرع 

ؾ احلرف وافهْٚظٚت ػ ادقاريٞ وافزـقات وادًٚمالت بغ افرظٜٔ وأهإؾ٘ذا ٕير افًِىٚن 

طٓر .. وأؿٚم ظدفف ؾٔٓٚ , وصٌٜٓ  وحرامًٚ  حالًٓ : وأجراهٚ ظذ جمٚري افؼيًٜ  , ر ادُٚشٛئواحلراثٚت وشٚ

ؿٔٚم افًِىٚن ؾٔف بٖمر اهلل ورشقفف ظذ ؿٕٚقن وإٕام أظدمف ظدم  , ؾٕ٘ف مقجقد ذظًٚ  :احلالل وأذق ٕقره 

 وؿد ؿٚل بًض افًِػ, فنٌٓٚت خنٜٔ ا: ؾٔجٛ افُػ ظـ افتًٌط ذم افنٓقات .. ؾ٘ذا ـٚن ـذفؽ : افًِؿ 

مع ادٚل  ءا جٚؾ٘ذ: تَقى هْٚ ظٌٚرة ظـ افقرع واف( أـؾ احلرام ادحض.. هحٌف افتَقى ذم ؾَره ـ مل تمَ : )

 .ومّْٔف 

ؾٖمره ذم ؽٚيٜ اخلىر : فًدم ظدل افقٓة ـام بْٔٚه :  ذم هذا افزمٚن بًٔد ظـ افقرع جداً وادتًع ؾٔف  

 .ًٕٖل افًٚؾٜٔ وافًالمٜ آمغ , ػ افٌىالن أؿرب إوظٌٚدتف وأظامفف , واحلذر 

ـام أصٚر اػ ذفؽ شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث : افًٚفُقن هلٚ  وؿؾَّ , ضريؼ اهلل قك ظز افىٚفٌقن شِ ؿَّ ومـ ثَ 

 : ٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف وًٍْٕٚ بفاحلٌٔ
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ـــــــٔعَّ  ـــــــْؾ  خِ ـْ  ه ـــــــ ـــــــًدٍ مُ  ِم ــــــــٚ ً  مُّْ

 

ِٜ  دارسٍ  شــــــــٌٔؾٍ  شــــــــِقكِ  ظــــــــذ   وخٍٔــــــــ

ــــــــٖخرَ   ــــــــرونَ  ظْٓــــــــٚ ت ــــــــقا إـث                     وأظرُو

 

ــــــٚ ذم ظِّــــــقا فـــــــِام  َٓ
ًِ ـْ  ؿى ِٜ  ِمــــــ  منَــــــــ

ؾٕ٘ف ٓ يهح افزهد إٓ مـ : ؽر افَْٚظٜ  وافزهد, ظٌَف افزهد ذم افدٕٔٚ  تٖيت ثؿ بًد تهحٔح افقرع 

: ػ افٌٚيٜ إواشتحَٚرهٚ , هق أن مجٔع أمتًٜ احلٔٚة افدٕٔٚ ذم افَِٛ  : ع ظٍٔػ ؿٕٚع حٔل , ومًْك افزهدورِ 

ٌر , ظام وراهٚ مـ احلًٚب وافًَٚب  ؾوالً , بحٔٞ يتَذرهٚ ـام يتَذر اجلٍٜٔ ادْتْٜ  هٜ بؾ فُقهنٚ ؾٕٜٚٔ ومْ

 . وـقن إٌٕٔٚء وافهٚحلغ مـ ظٌٚد اهلل اشتٍُْقا ظْٓٚ واشتحَروهٚ , وافدار أخرة وصٚدة ظـ اهلل 

 إذا دخَؾ  افـقرَ  إنَّ »:  ديٞٓ ذم ؿِٛ أذق ؾٔف افْقر اإلهلل ادذـقر ذم حإوهذا افزهد ٓ يُقن 

َد اشتًد فٌَقل ؾ.. مـ اهلل  خقؾًٚ : ـ صدق ذم افتقبٜ ومٚ بًدهٚ وصحح افقرع فُـ مَ ,  «َح اكػس..  افؼؾُب 

 .  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) : وؿد ؿٚل تًٚػ, هذا افْقر 

ًٚ : وأمٚ افزهد ذم افدٕٔٚ   ؾٌٌْٔل أن يُقن ذم ـؾ ظٚؿؾ  .. مـ حًٚهبٚ وظَٚهبٚ ذم مقؿػ افَٔٚمٜ خقؾ

ًٚ : بؾ ادراد مـ افزهد هْٚ ترك اجلٚه وادٚل وافنٓقات وافرؾٚهٔٚت , مٗمـ بٔقم احلًٚب  مـ َٕهٚن  خقؾ

واحلوقر مًٓؿ , وافدخقل مًٓؿ ذم ؾراديس اجلْٚن , ومـ افتخِػ ظـ زمرة افًٚبَغ , اهلل  ظْد افدرجٚت

فق ـٕٚٝ افدٕٔٚ : ) ـام ؿٚل اإلمٚم افٍؤؾ ابـ ظٔٚض رمحف اهلل تًٚػ  : ػ وجف اهلل افُريؿإذم حية افْير 

 ( .ٍٜ أن تهٔٛ بدٕف أو ثقبفـام يتَذر أحدـؿ اجلٔ: فُْٝ أتَذرهٚ .. حٚشٛ ظِٔٓٚ وٓ أُ  ـِٓٚ حالًٓ 

ٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم اهلل شِٔامن ظِٔف افًالم آخر إ ـ أوتٔٓٚ أن ٌٕلذم مَ  ؾٔٓٚ وَٕهًٚ  وحًٌؽ مزهداً  

 إنَّ »:  ـام ورد ذم احلديٞ: مْٓٚ ومـ ـؾ َٕص ـًٚئر إٌٕٔٚء  وـٚن مًهقمًٚ , دُٚن مُِف : ذم اجلْٜ  دخقًٓ 

دُٚن 9  «ظذ احلقرِ  فِ فزواجِ  وفقؿةً 9  أيامٍ  ثامكقةَ  واإلـرامِ  ظقسك بافضقاؾةِ  دم ؾرِح  اجلـةِ  ٕهؾِ  تعاػ يبسطُ  اهللَ

َٝ  أراكَ  : بِٔس ؾَٚل ففإؾٖتٚه , فْٔٚم  : ؾَد بِغ ذم زهده إٔف تقشد حجراً  : زهده ذم افدٕٔٚ ؟! ػ افدٕٔٚ إ رـْ

مٚ فْٚ ٓ ّٕق ظذ ادٚء مثِؽ : ؿٔؾ فف وبِغ مـ زهده إٔف يّق ظذ ادٚء حتك  ,د ذراظف ؾرمك احلجر وتقشَّ 
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 -أو ؿٚل  - ظْدي بّْزفٜ افساب فُْف): ؾَٚل , مٚ أحًْف  : ؾَٚفقا؟( افدرهؿ وافديْٚر ظْدـؿ  مٚ: )ؾَٚل ؟ 

 . (اددر: 

ؾَد : مـ أخالق شٔد ادرشِغ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ , وخِؼ ظئؿ , ؾٚفزهد ذم افدٕٔٚ مَٚم ـريؿ  

,  درهؿٌ  مـفُ  وظـديْ  أيامٍ  ثالثةُ  ظعَّ  ومتَض  , ذهباً  أحدٍ  ل مثَؾ  ن فق أنَّ ما يُس »: فًالم إٔف ؿٚل بٌِْٚ ظْف ظِٔف ا

 َّٓ ـٍ فَد  هُ أرصُد   درهؿٌ إ صػ صذ اهلل ظِٔف ؾَد وُ : ؼ افًئؿ ؾٕٚير رمحؽ اهلل تًٚػ هذا اخلُِ ,  أو ـام ؿٚل «ي

ؾٖيـ افىٚفٛ افهٚدق ادريد ؿربف  , ن ذم رموٚنوأجقدهٚ مٚ يُق, وشِؿ ذم جقده إٔف ـٚفريح ادرشِٜ 

ـَ  اخلؾػاءِ  ل وشـةِ بسـتِ  ظؾقؽؿْ »:  حٔٞ ؿٚل: واحلؼ ذم زمرتف مـ اتٌٚظف ذم مًيؿ شْتف   «يبعدِ  ـْ مِ  افراصدي

, مـ أهؾ افهٍٜ تقذم  أن رجالً  : وؿد ورد ذم صحٔح احلديٞ, وافًخٚء آيٜ افزهد , ؾٚفزهد مًيؿ افًْٜ 

 . «ـقتانِ »: ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : ديْٚران  جد ذم خَِٕٚفؾقُ 

ـام ٕجٚ أوهلٚ : ؾ٘ن آخر هذه إمٜ هيِؽ بٚحلرص وضقل إمؾ : ؾٕٚير رمحؽ اهلل فًٍْؽ افْجٚة 

ؾٕ٘ؽ إٕام زهدت ذم احلََٜٔ : مل يٍتؽ رء ـٚن فؽ مْٓٚ .. بٚفزهد وافَٔغ , وإٕؽ واهلل إذا زهدت ذم افدٕٔٚ 

ًٚ  .. وإٕؽ إذا رؽٌٝ ذم افدٕٔٚ , ذم احلًٚب وافًَٚب ًٚ , فٔس فؽ  مل تدرك صٔئ ظذ مٚ ـْٝ  وٓ يزيدك صٔئ

 ـَ مِ  أخَذ  ـْ مَ »: ـٔػ وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  , مـ مىًؿ ومٌِس ومُْح ومًُـ زاهداً 

 . «رُ ٓ يشعُ   وهقَ  فُ حتػَ  أخَذ  .. فِ ما يؽػقْ  قا ؾقَق افدك

 «َؾ افبؼ اداءُ  ـبُت ـام يُ 9  دم افؼؾِب  افـػاَق  ـبتانِ يُ  واجلاهِ  ادالِ  حب  »: ديٞ واظِؿ إٔف ورد ذم صحٔح احل 

وأن ادْٚؾَغ ذم افدرك إشٍؾ مـ افْٚر , وٓ  ,  وافُٚؾريـ ذم جْٓؿ مجًًٔٚ وؿد ظِّٝ أن اهلل جٚمع ادْٚؾَغ

 ًٚ بف ذم جريدة ادْٚؾَغ ادذـقريـ ذم  ويىٌع اهلل ظِٔف ويْخرط, ـِف  حتك يًقدَّ  يزيد حٛ ادٚل افَِٛ إٓ ٍٕٚؿ

ھ ھ ھ ):   ػ هذا افٍْٚق افذي ذـره اهلل ذم ؿقففإى بف حٛ ادٚل ـثًٌِٜ بـ حٚضٛ أدَّ : افَرآن 

ك إٔف صذ اهلل ظِٔف حت, خؾ بف ٌومٚ ـٚن ذٌٕف وشٌٛ ٍٕٚؿف إٓ ادٚل وحمٌتف واف ,(  ھ ے ے ۓ
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يؼ وافٍٚروق ريض اهلل ظْٓام مل يٌَاله , وهذا حتَٔؼ ؿقفف فهدر وـذفؽ ا, مل يٌَِف  .. بزـٚتف يتووشِؿ دٚ أُ 

: وهذا ذم ابتداء حٌٓام  «افبؼَؾ  اداءُ  ـبُت ـام يُ  9 دم افؼؾِب  افـػاَق  ـبتانِ يُ  واجلاهِ  ادالِ  حب  »: صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ذ وؾتْٜ هٚئِٜ ًٕق, اهٜٔ ظئّٜ وهذه د, ػ يقم يَِك اهلل إذم افَِٛ  راشخًٚ  ٍٕٚؿًٚ  صٚر ضًًٌٚ .. ؾ٘ذا دام ورشخ 

 .بٚهلل 

ـ ٓحتجٚب افَِقب بحٛ ادٚل ومتٚع احلٔٚة افدٕٔٚ , فُـ مَ : ضريؼ شِقك ضريؼ اهلل   وهلذا ظزَّ  

ًٚ : اشتُْػ ٓ حمٚفٜ ظـ رذيِٜ حٛ ادٚل .. ظرف شرة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأصحٚبف  مـ  خقؾ

برمحتف  فٔف وأوشًٓؿ ظِامً إوأؿرهبؿ , ؾٕ٘ف أظرف اخلِؼ بٚهلل :  ظِٔف وشِؿ فرشقل اهلل صذ اهلل واتٌٚظًٚ , اهلل 

َ ؾٚختٚر مٚ ـٚن ظِٔف , ومٌٍرتف وظٍقه وجقده وـرمف   وشبعغَ  اً ل ثالثأمتِ  وتػسُق »:  وؿد ؿٚل, وؿد ُخرر

ؾٕٚير  «وأصحاِب  فِ ا أكا ظؾقْ م ظذ مثؾِ  ـانَ  ـْ مَ »: ؾَٚل , ؾًئؾ ظْٓٚ  «واحدةً  إٓ ؾرؿةً  فا دم افـارِ ـؾ  ,  ؾرؿةً 

 . «فِ ما أكا ظؾقْ  ظذ مثؾِ »: رمحؽ اهلل ؿقفف 

وممٚ ـٚن ظِٔف هق افزهد وافًخٚء واجلقد , وؿد ـٚن افًِػ افهٚفح ريض اهلل ظْٓؿ ظذ افٌٚيٜ ذم  

ريض ـام أصٚر اػ ذفؽ شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد : اتٌٚظف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 اهلل ظْف وًٍْٕٚ بف :

ـــــ إشـــــالُف  درَج  وؿـــــدْ             هـــــــــٗٓ ؿٌـــــؾِ  ـْ ِم

 

 وافٍوــــــــؾِ  ادُــــــــٚرمِ  ٕٔــــــــؾِ  ذم ٓؿْ ومهــــــــتُ  

ــــدْ   ــــ فَ ــــدٕٔٚ قارؾُو ــــرورَ  اف ــــٚ افٌ ًَ  وم ــــ             قاش

 

 بٚفٌـــــــــــذلِ  رُ ٌــــــٚدَ يُ  يــــــٖيتْ  وافــــــذْي  هلـــــــٚ 

خقف افٍَر ؾٖصٌحقا وؿد : ادٚل  عذم مجظُس هٗٓء افذيـ مهقمٓؿ  , ْفػ آخر مٚ ؿٚل ريض اهلل ظإ 

ُُ , مـ اجلٌـ وافٌخؾ  فًٌقا ؿّٔهًٚ  مٚ أطْٓؿ ,  ؾام بٚفؽ بام هلؿ ذم حمٍؾ افَٔٚمٜ,  ٚنػ حٚهلؿ ذم احلٔٚة افدٕٔؾ

 .إٓ ذم مْزفٜ اجلًالن 
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 افرشٚفٜ»و,  شحٔٚءاإل»ــ: ٌِف مـ ـتٛ افًِامء افًٚمِغ ؾٚض.. ؾ٘ذا ؿد ظرؾٝ مَٚم افزهد وذؾف  

 .وـتٛ شٔدٕٚ احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْٓؿ ,  شافَنريٜ

ؾ٘ن افنٔىٚن : ؾال يدوم افزهد ذم افَِٛ حتك يّده افتقـؾ  : ثؿ بًد ظٌَٜ افزهد ظٌَٜ افتقـؾ 

افنٔىٚن ؤًػ ,  ؾ٘ن ـٔد: ؾٔداؾًف بٚفتقـؾ ظذ اهلل , يقشقس فِزاهد حتك يقؿًف ذم إحزان واهلّقم 

ه وافًِؿ بٖٕف تًٚػ ٓ يسك ظٌدَ , شتٍُٚء بًِؿ اهلل ومنٔئتف وٕيره وإحٚضتف وؿدرتف آ: افتقـؾ  ومًْك

ًٚ  إن ـٚن مىًًٔٚ  خهقصًٚ  , ات واهلالكقفٍِ وإن ظٚدتف جرت مع ظٌٚده افهٚحلغ بٚإلحًٚن وافًس  , وحمًْ

 ْزل ذم افَِٛ ٕقراً يُ  , ٚل ذيػؾٚفتقـؾ ح.. وأمٚ مـ حٔٞ افتقحٔد , اجلّٔؾ , هذا مـ حٔٞ افْير افًَع 

دىٚفًٜ صٍٚت احلؼ تًٚػ  وؾرحًٚ  وضقظًٚ  اختٔٚراً : دخؾ افًٌد حتٝ دائرة افتٍقيض وافتًِٔؿ هلل يُ , مـ اهلل 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  وصٚهده ؿقفف تًٚػ , ٚد واإلمدادجيبٚإلافَٚئّٜ بذاهتٚ ادّدة فِقجقد 

 .  (ۓ ۓ ﮲

إذ افنٚق ظذ افٍْقس حٛ : ؾ٘هنٚ ظذ ظْٚيٜ اهلل ادحوٜ : افزهد وافقرع  وفٔس ذم هذه افًٌَٜ مٚ ذم 

ؾام ظِٔؽ مـ  .. تِؽ افًٌَٚت ؾ٘ذا جٚوزَت : ورهٌٜ مـ وظٔده  , اهلل رؽٌٜ ذم وظد: افنٓقات وادٔؾ ظْٓٚ 

د ظذ رِ ؾ٘ن هذه أحقال تَ : وهل ظٌَٜ اخلقف وافرجٚء وافهز وافنُر : وـذا مٚ بًده , س ٖظٌَٜ افتقـؾ ب

وتْزه ظـ ٕجٚشتٓٚ افتل هل افنٓقات , فُقن افَِٛ ؿد إىِؼ مـ حجٛ افٍْس : افَِٛ مـ حية اهلل 

وخيٚف , وينُر بٚهلل هلل , ؾٔهر بٚهلل هلل : فرمحتف  مًتًداً , ٕٕقار اهلل تًٚػ  ؾٌَل ؿٚبالً  : وافتّتع بٚدٌٚحٚت

, بٚخلقف  ئؾٓق ممتِ: ِٔف بغ اخلقف وافرجٚء ظويتقـؾ ,  ويرجقه مـ حٔٞ خيٚؾف , اهلل مـ حٔٞ يرجقه 

 . ؾٚفتقـؾ مٔزان بْٔٓام:  فئال يىٌك أحدمهٚ ظذ أخر  : بٚفتقـؾ ئوممتِ, بٚفرجٚ  ئوممتِ

وتٖهؾ فٌَقل  اشتًدَّ   ..ؾ٘ذا خال: متٚع احلٔٚة افدٕٔٚ وزيْتٓٚ  ٛر افَِٛ مـ ُح  ؾٚفنٖن ـِف خِق   

ؽر شٌٛ وحِٜٔ وـًٛ  ر اخلقف وافرجٚ وافهز وافنُر بٚفيورة مـؾتؼق ؾٔف إٔقا: إٕقار اإلهلٜٔ 
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حتك تَػ بف ذم , افَِٛ هذه إٕقار مٚ ؾقؿٓٚ مـ ذائػ إحقال وفىٚئػ افقصٚل  كَثؿ تِ , ووشِٜٔ

ويْىِؼ , ػ افًٚمل احلٚدث إًِخ ظـ افٍْس افتل مىّحٓٚ افْير ويْ, بّىٚفًتٓٚ  ئؾّٔتِ: حية افهٍٚت 

ويىٚفع افن مْٓٚ  حية , ؾتَػ ذم ظٚمل إمر : مـ مًٚدن افَِٛ افتل بٚذهٚ ؿٌؾ افتّع  افروح حْٔئذ

وشٌٌف صحٜ افتَقى ظذ شٌٔؾ اإليامن وافًِؿ وافًّؾ ـام , افذات , وهذا ؾوؾ اهلل ورمحتف يٗتٔٓام مـ ينٚء 

 تعؾؿُ » : ظْفريض اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حديٞ مًٚذ بـ جٌؾ  ومـ هْٓٚ ييٓر مًْك ؿقفف صذ اهلل, ؿررٕٚه 

 .ـر ؾَد أدى افًِؿ بٖهِف إػ مٚ ذُ  :افًِؿ : أي  «إصؼقاءُ  فُ رمُ وحُي ,  افسعداءُ  فُ ؿُ ؾفَ يُ  افعؾؿِ 

ـٔػ ٕٚخٝ برـٚهبٚ ذم بًٚط : فًِؿ وافًّؾ اادنتِّٜ ظذ اإليامن و, ؾٕٚير رمحؽ اهلل جالفٜ افتَقى 

 ػ هذا ادًْك أصٚر بَقل شٔدٕٚ افَىٛ افٌقثإو, ٛ وـًتف مـ خِع احل, وشَتف مـ ًٕٔؿ افؼب , افَرب 

 احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ريض اهلل ظْف :

            ؾ٘هنــــــــــــٚ ـــــــــــغَ افًٚدَ  إفـــــــــــفِ  تَــــــــــقى

 

 ـــــــــــعِ وادرجــَ افـــــــــدٕٚ ذم وحـــــــــرزٌ  ظـــــــــز   

ــــــٚ  ــــــك ؾٔٓ ـِ  ؽْ ــــــداري ــــــٚ ؾٚشتًّــــــْؽ  اف             هب

 

ـــــــزمْ   ـــــــْؾ  واف ـــــــٚ تْ ـــــــتْٓٔ  م ـــــــدظْل  فِ تن  وت

صٚرت فًٌِد .. ؾ٘ذا صحٝ تِؽ إحقال ذم افَِٛ مـ افتقـؾ وافهز وافنُر واخلقف وافرجٚ  

ومًْك ,  مًٚمالتف ومْٚزٓتف ظـ اهلل ومع اهلل ذم ثّر فف بًدهٚ افروٚوتُ  ,  يرحؾ ظْٓٚمَٚمٚت ٓ تذهٛ وٓ

وهق حٚل ذيػ مْٔػ , وؿد  ,ختٔٚر بغ ادر واحلِق وظدم افتّٔٔز وآ, افنور بّقاؿع افَوٚء  : افروٚ

ُٝ ) : روي ظـ افٍٚروق ريض اهلل ظْف إٔف ؿٚل ومٚ أبٚي ـٔػ , إٓ وهوري بّقاؿع افَوٚء  مٚ أصٌح

 .أو ـام ؿٚل  (أصٌحٝ

وحََٔتف ؾْٚء , ٕٕف مـ مقاهٛ اهلل تًٚػ : مـ حٔٞ افًُٛ واجلٓد  ة افٌؼيٜوٓ تىَٔف افَق

ًٚ بحٔٞ يُقن إب : ًٜ افهٍٚتبْران افنٓقد فِذات مـ مىٚف افٌؼيٜ  تهر افْٚر ذم حَف برداً  راهّٔٔ

بؾ ٓ حترق  , حترؿف افْٚر ٓ ..  فف حٚل افروٚ ثٌٝومـ دام , ٓ تىَٔف افَقة افٌؼيٜ : وفذا ؿِْٚ  , وشالمًٚ 
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ٕف يُقن إ : وهذا حتَٔؼ دٚ ؿِْٚ شٚبًَٚ , وذم إمٜ ادحّديٜ مـ دخؾ افْٚر ومل تيه ـثرون  , ثٔٚبف افتل ظِٔف

 .ظِٔف افًالم  ؿِٛ بًض ادحّديغ ظذ مثؾ ؿِٛ اخلِٔؾ

ٓ تٗثر ؾٔف ٕران : ؾٚظِؿ أن صٚحٌف صٚر مـ برودتف مع اهلل ـٚدٚء افٌٚرد ..  ؾ٘ذا ؾّٓٝ حٚل افروٚ 

ؾَد ذهٌٝ أخنٚب : صتًٚل وافنٛ ؾٔف ؿٚبِٜٔ فالٕٕف فٔس هلٚ : بؾ يىٍٔٓٚ ويزدهٚ , إؿدار وإؿؤٜ 

ڄ ڃ )  : ؾٓق افذي مدحف اهلل تًٚػ بَقفف : ذم حية افتقحٔدتف وحلقمٓٚ وصحقمٓٚ بْران ادنٚهدة بؼي

 . مُِقيت ربٚين أمري خٚفص: أي   (ڃ ڃ ڃ 

ـُ  يا زْ ُج »: فٔف اإلصٚرة بَقل إو , فىٍئٝ.. ؾِق دخؾ صٚحٛ هذا افَِٛ ذم جْٓؿ    أضػلَ  ؾؼْد 9  ممم

ؾٓق مقجقد ظْد .. ؾٖمٚ ادتُِػ  , احلََٔل  مٚ ـٚن ظـ ذوق ووجدان ؾٚفروٚ: يقم افَٔٚمٜ : أي  «لهلبِ  كَ كقرُ 

ويوًػ حتك يذهٛ ,  در افٌٍِٜ ظْف وظـ ذـره يَؾ افروٚوظذ ؿ, ظٚمٜ ادٗمْغ وهؿ متٍٚوتقن ؾٔف 

ػ أن إ تتقاػ هذه بًد هذه , ًِٝ ظِٔف خِع ادحٌُٜخ .. فف  ؾ٘ذا دام هذا احلٚل ذم افًٌد وصٚر مَٚمًٚ : بٚفُِٜٔ 

ِٜ يُ   امل إزلقويتٌقأ مـ ظ, ؾحْٔئذ يْىقي ادِؽ وادُِقت ذم زاويٜ مـ زوايٚ ؿٌِف :  «فُ شؿعَ  ــُت » ُرم بخًِ

 , فوافكاط تَِٚء وجٓ, وافًرش بغ يديف , وافْٚر ظـ صامفف , ؾتُقن اجلْٜ ظـ ئّْف : وإبد حٔٞ صٚء 

 .هؿ دة افًِقيغ وؽرـام ؿرر ـثر مـ افقرثٜ ادحّديغ مـ افًٚ {جْٓؿ}

 إٔ) : شتٚذ إظيؿ افَٚئؾومـ افًٚدة افًِقيٜ شٔدٕٚ آ
ِ
  ـّحّدٍ ..  ٚ ذم إوفٔٚء

ِ
 وؿٚل( , ذم إٌٕٔٚء

 :  شٔدٕٚ افَىٛ افٌقث احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظِقي احلداد ظْف

 ْٝ ِٜ  مثـــــــَؾ  فُ بدايُتـــــــ ـٕٚـــــــ         ـْ ِمـــــــ افْٓٚيـــــــ

 

ـــــــــــ  ـــــــــــٚظتزْ  فِ أؿرإِ ـــــــــــذا ؾ ـــــــــــٚنِ  ه  بتٌٔ

وادَدم افثٚين افَىٛ افٌقث افٍرد اجلٚمع افنٔخ , بق ظِقي افٍَٔف ادَدم حمّد بـ ظع اإلمٚم أ 

 .ادىِؼ افقي ادحَؼ بال ٕزاع وٓ دؾٚع ظٌدافرمحـ افًَٚف بـ حمّد مقػ افدويِٜ ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ 
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:  ىِٛ افًِؿفؾِٔنّر  : ؾَد أؽْٚه بام أوٓه... ـ أشًده اهلل تًٚػ بٚإليامن ؾَد ظرؾٝ بام تَرر أن مَ  

وؿد بٌِْٚ ظـ ـثر مـ افًٚدة  , بٚفَرب مـ اهلل وجمٚورة رشؾ اهلل وأوفٔٚء اهلل ذم افدٕٔٚ وأخرة ف افٍقزن ؾٔؾ٘

مٚ ظددٕٚ إًٍْٔٚ .. جٛ ظْٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حليٜ فق ُح ) : افًِقيٜ وؽرهؿ أهنؿ يَقفقن

 ( .مًِّغ

 وٓ يزاُل »: ـام ورد : وٓ ؿرب إٓ بف , ثّرة بدوٕف  ؾٕ٘ف ٓ: ؾٚفزم افًّؾ .. ؿ ؾَٝ فىِٛ افًِوإذا وُ  

َٞ  «... يْ ظبدِ   : ػ افًّؾإ وأمٚ ؿقل شٔدٕٚ افٌقث افنٔخ ظٌدافَٚدر اجلٔالين ريض اهلل ظْف منراً  , احلدي

ػ إهيد ؿٌِف .. هلل وأن مـ يٗمـ بٚ , ؾٓق صحٔح أن أصؾ افقصقل بٚإليامن ( ..مْؽ وٓ بدَّ , بؽ ٓ ٕهؾ )

ذهٛ  .. بف ؾ٘ن تٌٚضٖ: ٕن مـ ترك افًّؾ وؿػ  : ًٚ هق صحٔح أيو ( ..وٓ بد مْؽ: )وؿقفف , افًِؿ 

ُّ , افًِؿ  ًٚ .. ؾ افًّؾ وفق صح افًِؿ وـ ػ ذم إـام أصٚر : ظٚجؾ مـ هذه احلٔٚة  ػ حظ  إ مٚئالً  مل دمد ظٚد

 .ذم مجِٜ ـتٌف وؽره مـ افًِامء  ريض اهلل ظْفظِامء افًقء وأحقاهلؿ شٔدٕٚ اإلمٚم افٌزاي 

ادتَدم  ٕٕف ٓ يذوؿٓٚ إٓ أهؾ افروٚ: ٚذم وهنٚيٜ افَٔغ افه, ثؿ ادحٌٜ هل ه إحقال وادَٚمٚت  

َّٔ يُ  ٕن ذوؿٓٚ ٓ: يتحَؼ برتٌتٓٚ : ذـره , ومًْك يذوؿٓٚ  إٓ ذم دار وٓ يتحَؼ ذوؿٓٚ , ػ وٓ خيىر بٚفٌٚل ُ

 . أظِؿ افَرار واهلل

, وظدم افثٌٚت ظذ حٍظ إٍٕٚس وإوؿٚت , وتُدر احلٚل , هذا مٚ ينه اهلل تًٚػ مع ـثٚؾٜ افٌٚل 

 بتِْٔٚ بف مـ مراظٚة افٍْس وإهؾ وإوٓد وشٌٌف افنتٚت بام ا, ًٌر رء ـثر ومٚ ذم افٌٚل مـ صقارد افت

وافًِؿ هق افْقر , وافذـرى تٍْع ادٗمْغ , ـ افديـ وافْهٔحٜ م, فٔف إؾًْتٌٍر اهلل وٕتقب : وخِىٜ افًٚمٜ 

وصذ اهلل ظذ , وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل افًع افًئؿ , ف ذم افديـ ٓيٍَ .. ومـ يرد اهلل بف خراً  , ادٌغ

 . واحلّد هلل رب افًٚدغ, شٔدٕٚ حمّد وآفف وصحٌف أمجًغ 

               صتـــــــــــُٚت  افدٕٔــــــــــــٚ إّٕــــــــــٚ كَ فًّــــــــــرُ 

 

 افٍــــــــــقاُت  أهِٔٓــــــــــٚ حــــــــظر  وظٌَــــــــك 
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ـــــــــٚ تٖمــــــــْؾ  ــــــــَػ  جٚمًٔٓــ ـــــــــٚرُ  ـٔ                واصــ

 

ـــــــــ  ـــــــــ ُٚرىُش ـــــــــَػ  غَ واهِل ـــــــــٚتُ  وـٔ  قاب

ــــــــ   ِ ـــــــــل قاوط ـــــــــٚةٍ  ؾـ ـــــــــؾٍ  مَــٚشـ                وصٌــ

 

ــــــــٚ  ــــــــقاذاؿُ  وم ًٚ  ـ ــــــــ ـــــــؿ ًّٕٔــ ــــــــقامٚتُ  ث  ـ

ـــــ  ــــــغَ  ـكظىَٚص ـِ  ذائٌــ ـــــ ــــــِٚب  م ــــــ  افتٓــــ               اف

 

 واحلٔـــــــــــــــٚةِ  ادَٚصـــــــــــــدِ  ػإ ٌُقدِ ــــــــــــــ 

  ٌَّ ًٜ مْ                  ثَـــــــــــــــــــٚلٍ  بُٖٕــــــــــــــــٚدٍ  هــــــــــــــــ

 

ًِ  أمــــــــــــــــقرٌ  وتٖتٔٓـــــــــــــــؿْ    ٌــــــــــــــــُٚت مت

                ظٍٔــــــــــٌػ  حــــــــــــر   هــــــــــــٚخيتــٚرُ  ؾـــــــــــال 

 

ـــــــــ يـــــــــرى وٓ  ــــــــــقمُ  ـٚهبـَ  َــــــــــٚةُ افت   افَـ

ُٛ  فْـــــــــٚ ؿـــــــــَٚل  وؿـــــــدْ   ًٚ  احلٌٔـــــــ                 سحيـــــــــ

 

 ثٌــــــــــُٚت  فْــــــــٚ افرـــــــــــقنُ  ؾــــــــٔام رجــــــــٚ 

ــــــــــــــٚ ؾٌنــــــــــــــرْ    ======= ==               جٚمًٔٓــ

 

  ًٚ  بٔــــــــــــُٚت  هلـــــــــٚ احلٔــــــــــــٚةِ  ذم ثالثـــــــــــ

                بــــــــــــــذل   هلــــــــــــٚ افراؾًــــــــــــغَ  هتـــــــــــغُ  

 

 ـقاهٚتــُــــــــ بَــــــــقلِ  افْٚؾًــــــــــغَ  توــــــــــر   

ـــــــــدُ   ــــــــــغَ  تٌٔ ــــــــــِح  اجلٚمًـ ــــــــــرٍ ؾَـ بريـ                 ــ

 

 افًٚفٍــــــــــــــــــُٚت  فُ تْ صــــــــــــرَ  ــــــــــــــذفَؽ  

ـــــــــؿْ   ـــــــــُؽ  أف ـْ  ذاكَ  ي ـــــــــ ـــــــــر مــ                 وسٍ  شُـ

 

ـــــــــٚرونُ   ـــــــــٚ هـ ـــــــــٚةُ  ؾّـ ـــــــــٚ وافدهـ  مْٓـــ

ـــــــراهُ   ـــــــغَ  ؿْ ت ـــــــ ح ــــــــٚرىُش  ؼاهؿْ ـب               ُــــ

 

 

ـَ   ـــــــــُٚت  ـــــــــرْت ذُ  نْ إ افقجــــــــدانِ  مــــــــ  هٌـ

ــــــــُٚح   ــــــــِح  وأربــ ــــــــؿ ادهٚفــ ـــــــ فــ               ـقاييْــ 

 

ـــــــــــٖنَّ   ـــــــــــؿوراءَ  بـ ـــــــــــُٚت  ذاكَ  هــــ  ادّـــــ

ــــــــــألْت  إذا  ــــــــــؿُ  امتـ ـــــــــ صــدورهـــ              ٍ ـربٌْن

 

ــــــــؿَّ   ــــــــؿْ َٚمُ مُ  وتـ ْٝ  ٓـ ــــــــُٚت  وصـــــــٍ  صٍــ

ـــــــقا  ـــــــؿْ  وطْـــ ـــــــدْ  أهنـ ـــــــؿَّ  ؿـ ـــــــؿْ  تـــ              ؾٔٓـ

 

  ُّ ْٝ  ٓــــــــــــؿُ ًٕٔ ٔر  وضــــــــــــــٚب  ٌــــــــــــــــُٚت ض

ــــــــــُٚس  ودانَ   ــــــــــقا افْــ ــــــــــؿْ  وارهتْـــ              فدهيـ

 

ـــــــك  ــــــــعُ  ووات ـــــــزَح  اجلّـ ــــــــُٚت  وإت  افنتـــ

ــــــــؿْ   ــــــــٚدي حداهـ ــــــــقاِت  حـ ًٚ  إمـ ــــــــ              يقم

 

  ًَ  ـقاؾٌٚتـــُـــــــــ ٓــــــــــــــؿْ وأؾزظَ  ٓـــــــــــؿْ ؾٖشّ

ـُ   ـــــــئ ــــــــؿْ مريُو  ي ــــــــْْل  ٓـ ـــــــ بىـ            ـلورأشــــِ

 

 ؿًــــــــــــٚةُ  ـلأوجٚظـِــــــــ ؿـــــــــــَٚل  وهـــــــــــذا 

ـــــــذا  ـــــــَٚل  وهـ ـــــــل ؿـ ـــــــٌح  بـ ـــــــدٌ  ريــ           صديــ

 

ـــــــــــذا  ـُ  وا وهــــ ـــــــــــ ـــــــــــٚةُ  أيــ  إشـــــــــــ

  َِ ـــــــــــؿؾٖثَ ـــــــــــٚفِ  ٓــــ ـــــــــــؾ   َؽ هْــــ   ـــ
ٍ
          داء

 

ـُ   ًــــــــٚةُ ُٕ  هلــــــؿ افٌَــــــــقرِ  ؾــــــــل ــــــــقاؾٖوح

  ِٝ ــــــــــٖصٌح ــــــــــر  إشــِ ؾــ ــــــــــٍٚت  ـ           خٚفٔـــــ

 

  ِٝ  خٚويــــــــــــــِٚت  ادْــــــــــــــٚزُل  وأصــــــــٌح

  ِٝ ـــــــــــل وأصــــــــــٌح  بُ  ذم افٌقإــ
ٍ
ـــــــــــٚء           ُــــ

 

ـــــــــْٚت   ـــــــــُٚت  افَهــــــــقرِ  ذم وصٚحـ  افْٚئحــ

ــــــــقِت  وصـــــــٍُح   ــــــــديدِ  افهـ ـــــــك بٚفتًـ            حت

 

ــــــــك  ــــــــزنُ  تقافـ ـــــــ احلـــ ــــــــزاةُ  َؼ ـوإت  افًــ

ــــــــؿْ   ـُ وواراهــ ــــــــرُب ت ــــــــزِ  ـ ــــــــك افَــ             حتــ

 

ــــــ  ًُ ـــــــٚ قإ ـــــــؿُ  ومــــــٚ افدٕٔـ ـــــــُٚت  هلـ  افتٍـــــ

ـــــــٚإ  ـــــــدَ  فٔٓــ ــــــَؽ  بًــ ـــــــٚ ذف ـــــــِ يــ             لٕديّـــ

 

ــــــــؿْ   ـــــــ ؾٓــ َٔ ــــــــٚفِ  ٌػ ج ــــــــُٚت مْتِ  ُؽ هْــــ  ْـــ

  َٝ            هـــــــــذا ادــــــــقِت  بًـــــــدَ  إمـــــــرَ  وفٔـــــ

 

ـْ   ٔر  وفُـــــــــــــ  واوحــــــــــــــــُٚت  ْـــــــــــــــٌٚت ب

ـَ   ـــــــ ـــــــؾِ  م ــــــــٚرِ  افتْزي ــــــــٚءْت  وإخٌـــ            جـــ

 

ــــــــــقرٌ أمــ  ــــــــــالٌت  ــ ــــــــــُٚت  هٚئـــــ  مٍوًـــ

           ذا يـــــــــــٚ افَــــــــــــزِ  شــــــــــــٗاُل  ــــــــــــٚهلُ ؾٖوَّ  

 

ــــــــ  ـــــــــٚفِ  ـٌٚت وحٔـــَّ ـــــــــُٚت  َؽ هْــــ  ٓشًــــــ
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ـْ  ٓدؽـــــــٌٚت  ظَــــــــــٚرُب            ظـــــــــــــذاٍب  مــــــــ

 

ــــــــعُ   ـْ  مَــٚمـ ــــــــ ــــــــدٍ  مـ ــــــــُٚت  حديـ  هٚويـــ

  إمـــــــــــــرِ  وظُــــــــــُس  
ِ
           وٌح رَ  فًًِـــــــــــــداء

 

 صــــٚحلــــــــــــُٚت  وأصٔـــــــــــــٚءُ  ورحيـــــــــــــٚنٌ  

ـــــــ  َٕ          اإلٕنَــــــــــــِٚق  ػإ افًـــــــروسِ  ٕـــــــقمَ  ؿْ و

 

ـــــــدَ   ـــــــِخ  وبًــ ـــــــرٌ  افٍْـــ ــــــٚ حنــ ـــــــٚةُ  ي  ًٕــ

ـــــــــــرٌ   ـــــــــــٚعٌ  وٕنــ ـــــــــــقٍف  واجتّـــ          ذم وؿــ

 

ــــــــرْ   ــــــــُٚب  ٌض وظــ ــــــــراُت  واحلًـــ  وٕٚصــــ

ـَ   ْٝ مُ  افتـــــل افهـــــحِػ  مـــــ ـــــ ــــــٚءْت  ِئ           وجـــ

 

ــــــــالكُ   ــــــــٚ إمـ ــــــــدُ  هبــ ــــــــٚت تنٓــ  بٌْٔـــــ

ـــــ    َّ َُ  ـْ ؾ ْٝ ث ـْ ومـَـــــ ِـــــ ـــــ ـ ٍَّ           نٍ بـــــــــقزْ  ْٝ خ

 

ـــــــــرانٍ   ـــــــــٚفِ  وٕــــ ـــــــــُٚت  َؽ هْـــــ  حـــــٚمٔــ

  ٌٜ           دؿٔـــــــــــــــُؼ  وتٍتــــــــــــــٌٔش  مْٚؿنــــــــــــــــ

 

  ُٛ ــــــــــٚ تنـــــــــٔ ــــــــــُٚت  هلـــقهلــــــ  افْٚصٔــــــ

ٌٛ  ْــــــــــٚرِ اف متـــــــــــقنِ  ذم ٌن ـوجــــــــ           صــــــــً

 

ــــــــِػ  ـحـــــــدر   ــــــــزهُ  افًٔـ ــــــــٚةُ  يًــ  افًهــــ

ـــــــقنَ     ــــــال يّوــ ــــــ ؾ ْٔ ــــــؾِ  فِ ؾ ـــــــرٍ  فثَ           طٓـــ

 

ــــــ  ـــــــزُب  ـَؽ أوفئـِ ـــــــَِٔس إ حـ ـــــــٚةُ  بــ  افىٌــــــ

ــــــــــــزُ   ـــــــــــــل   هُ ويً ــــــــــــؾِ  افتَــ ـــــــــــــرٍق  ـّث           بــ

 

ــــــــــرُ   ــــــــــُؾ  وآخــــ ــــــــــِح  مثــ ــــــــــٚةُ  ريــ  وافْجــــــ

 ا         هــــــــــــــذَ  وبًــــــــــــدَ  تَـــــــــــغَ اد تًــــــــــــؿ   

 

 مٌنــــــــــــــــراُت  فًِْٔـــــــــــــــؿِ  جــــــــــــــقازٌ  

ــــــــقٌض     ــــــــٌلر  وحـ ــــــــٚكَ  فِْـ ــــــــٚلٍ  هْــ           حـ

 

ـــــــٍٚف   ـُ وصـــ ــــــذوؿ ـــــــذْ  فُ ـــ ـــــــراُت  ٌب ظـ  ؾـــــ

ـــــــ  ـــــــفُ  ؼُب ـؾٔ ـــــــؾ   مْ ــــــــٚسِ  ـ ـــــــك           افْ  حت

 

ـــــــــألوا حدَ   ـُهْت إذا امتــ ـــــــــؿ حــٚديـــــــــــُٚت ـ  ـ

ـــــــــــــْبِ  يًــــــــــــتٌَقنَ  ػ اجلْــــــــــــِٚت إ                 راً نــ

 

ــــــدِ   ــــــفِ  بقظ ــــــؿَ  افِــــ ـــــٚ ًٕــ ــــــالُت  ي  افهــــ
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 فتخ الرمحه شرح

 صـالج أتً الفتٍان سٍدي

 القطة أمحد الثدوي

مح أواوهشرح قطة زماوه  وعال   

 هبجح النفوس وتاج الرؤوس

 عثدالرمحه ته مصطفى 

 العٍدروس
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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

صؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقالٟم٤م حمٛمد ؿمجرة األصؾ اًمٜمقراٟمٞم٦م , وعمٕم٦م اًم٘مبْم٦م اًمرسم٤مٟمٞمة٦م ,  الؾفم ؛

, وظمةةزا ـ اًمٕمٚمةةقم وأومْمةةؾ ايٚمٞم٘مةة٦م انٟمةةة٤مٟمٞم٦م , وأذر اًمّمةةقرة ا ةةةدٟمٞم٦م , وُمٕمةةدن األ ار اًمرسم٤مٟمٞمةة٦م 

 ؛االصٓمٗم٤م ٞم٦م , ص٤مطم٥م اًم٘مبْم٦م األصٚمٞم٦م , واًمبٝمج٦م اًمةٜمٞم٦م , واًمرشمب٦م اًمٕمٚمٞم٦م , ُمـ اٟمدرضم٧م اًمٜمبٞمقن حت٧م ًمقا ةف 

قمدد ُم٤م ظمٚم٘م٧م ورزىم٧م وأُم٧م وأطمٞمٞم٧م إمم يةقم شمبٕمة٨م , ومٝمؿ ُمٜمف وإًمٞمف , وصؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف  

   ُمـ أومٜمٞم٧م  .

إمم  ـ ضمٕمؾ اًمّمالة واًمةالم قمغم أمحد ُمٕمراضم٤مً ٟم٦م , أمحدك ي٤مُمَ وسمف االؾمتٕم٤ماًمرطمٞمؿ ,  اًمرمحـ اهلل سمةؿ 

ؿمٝمقده , وأؿمٙمرك ُمةتزيدًا ُمـ آال ؽ اًمٖمػم اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم شمٜمزل األُمر وصٕمقده , وأصكم وأؾمٚمؿ سمؽ قمٚمٞمف وقمغم 

ٜم٤مء آًمف وأصح٤مسمف صالة وؾمالُم٤ًم شمنمق أٟمقارمه٤م ذم مجٞمع األطمقال واعم٘م٤مُم٤مت , وهٜم٤مك حيّمؾ اًمتح٘مٞمؼ سمح٘مٞم٘م٦م ومَ 

 ٜم٤مء , اًمذي هق قملم اًمب٘م٤مء سم٤مألومٕم٤مل واًمّمٗم٤مت واًمذات .اًمٗمَ 

: ومٝمذه ٟمٗمح٤مت صٛمدي٦م , حت٤ميمل اًمنمح  -عمـ هق ىمبؾ اًم٘مبؾ وسمٕمد اًمبٕمد  وال ىمبَؾ  وال سمٕمدَ  - أما بعد

ؾمٞمدي ىمٓم٥م ؛ قمغم أٟمٗم٤مس أوطمدي٦م أطمدي٦م , ـمٚمبٝم٤م ُمٜمل سمٕمض األطمب٤مب اعمتٕمٚم٘ملم سم٠مذي٤مل ص٤مطم٥م األصؾ 

ألؾمت٤مذ اعمالذ اًمةٞمد اًمنميػ أيب اًمٗمتٞم٤من أمحد اًمبدوي اًمٕمٚمقي , ىمدؾمٜم٤م اهلل األىمٓم٤مب ذي اعمدد اًمٜمبقي , ا

سم٠م اره , وأوم٤مض قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أطمب٤مسمٜم٤م ُمـ أٟمقاره , ورسمد طمّمؾ ُمٜمل عمٜم٤مؾمب٦م شمٙمرار اعمٕمٜمك ذم ُمقضٕملم ؛ وذًمؽ 

ًمِمٝم٤مدة ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمراهم٥م زي٤مدة شم٘مرير , شَمَ٘مرُّ سمف  اًمٕملم , وًمٜمنمع ذم اعمٓمٚمقب , ُمةتٛمديـ ُمـ طمرضات ا

 واًمٖمٞمقب ؛ ومٜم٘مقل : 

 دس  روطمف وضققمػ قمٚمٞمٜم٤م ومتقطمف :ىم٤مل ىمُ 
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)  )الؾفــمي

أي : ي٤م اهلل ؛ وم٤معمٞمؿ سمدل ُمـ طمرر اًمٜمداء , وىمٞمؾ : سمؾ هل هٜم٤م ُمٞمؿ ا ٛمع ؛ ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد مجٞمع    

٤مدق قمٚمٞمٝم٤م اًمذات  اًمٕمٚمٞم٦م  اعمةتٖمٜمٞم٦م  قمـ مجٞمع األهمٞم٤مر , ص ظذأؾمدء اهلل شمٕم٤ممم , وهذا االؾمؿ قمَٚمؿ ؿمخيص 

فمٝمقرًا وسمٓمقٟم٤ًم , وهق واؾمٓم٦م قمٔمٞمٛم٦م سملم اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م واًمٕمب٤مد , وهق ا ٤مُمع  ٛمٞمع ُمراشم٥م األؾمدء 

واًمّمٗم٤مت , اًمتل ٟمٕمرر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م  واًمتل ُم٤م ٟمٕمرومف هب٤م  ؛ ألٟمف االؾمؿ األقمٔمؿ ىمٓمٕم٤ًم , وإٟمد يةتج٤مب ًمؽ سمف 

سم٤مقمتب٤مر  ؛ االؾمؿ األقمٔمؿ وهق اؾمؿ ًمذات احلؼ ويمٞمػ ال يٙمقن هق ,وًمٞمس ذم ىمٚمبؽ ؾمقاه  (اهلل)إذا ىمٚم٧م : 

 .اعمرشمب٦م ا ٤مُمٕم٦م  ٛمٞمع اًمٙمدالت ُمـ األؾمدء واًمّمٗم٤مت 

 يمٞمػ جيقز اًمتٗم٤مضؾ سملم أؾمد ف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؟ :  فنن قؾَت  

 ني مِ  برضاكَ  أعوذُ  إني  ؛ الؾفمي » : : دل قمغم ذًمؽ احلدي٨م اًمٜمبقي وهق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمةالم قؾـا

ُمـ طمٞم٨م ذاشمؽ  : أي ؛ شَك بِ  وأعوذُ » : صمؿ ىم٤مل, وم٤مؾمتٕم٤مذ ُمـ صٗم٦م سمّمٗم٦م  شَك ن عؼوبتِ مِ  َك وبؿعافاتِ  , َك سخطِ 

 .ةتٕم٤مذ إال سمد هق أقمٔمؿ وال يُ , ك وصٗم٤مشمؽ ؤُمـ طمٞم٨م أؾمد: أي  ؛ُمٜمؽ 

يٛمحق اهلل ُم٤م : أي  :(  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) :وىمد ىمٞمؾ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم  

 : يٕمٜمل ؛ وقمٜمده أم اًمٙمت٤مب , ثب٧م سمٕمٚمؿ ُم٘متْمٞم٤مت اًمذاتويُ , ت يِم٤مء ُمـ قمٚمؿ ُم٘متْمٞم٤مت األؾمدء واًمّمٗم٤م

 وقمٚمؿ ُم٘متْمٞم٤مت اًمذات هق اعمٕمؼّم ,  قمٜمف سم٤مًمٙمت٤مب ومٕمٚمؿ ُم٘متْمٞم٤مت اًمّمٗم٤مت هق اعمٕمؼّم  ؛ُم٘متْمٞم٤مت اًمذات  قمٚمؿ

ـ ذم األرض واًمةدوات ُمَ  األؾمدء واًمّمٗم٤مت ومجٞمعِ  ظذيم٤مٟم٧م اًمذات هل احل٤ميمٛم٦م  ؿّ وُمـ صمَ  ,قمٜمف سم٠مم اًمٙمت٤مب 

. 

 , ُم٤م ؾمٛمٕم٧م  ومال هيقًَمٜمّؽ؛ األؾمدء واًمّمٗم٤مت رشمبل ال ٟم٤مذم  ظذومت٘مدم اًمذات ..  وقمغم يمؾ طم٤مل 

ٕمدد أؾمدؤه ويمد ال شمُ  , إذ هل اًمٔم٤مهرة ذم اًمٙمؾ واعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٙمؾ؛ اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م  إػأن يمؾ ذًمؽ راضمع  اعؾمو
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 ؾمبٞمؾ سمٛمٕمرومتف إال سم٤مًمٕمجز وؾمبح٤من ُمـ ال, هذا واًمٕمجز قمـ درك اندراك إدراك , يمذًمؽ ال شمٕمدد صٗم٤مشمف .. 

 . ومٙمٞمػ ُمٕمروم٦م ذاشمف؛ ؾمبح٤من ُمـ أقمجز ايال ؼ قمـ ُمٕمروم٦م أؾمد ف وصٗم٤مشمف طمؼ اعمٕمروم٦م , وقمـ ُمٕمرومتف 

 

 (كي ارِ وبَ  مي وسؾى  صلى )

 . ُمـ طمرضة همٞم٥م اًمٖمٞم٥م: أي 

 

 (اا وموالكَ كَ دِ عذ سقى ) 

ره ٞمٙمقن يمؾ ذًمؽ ُمـ اهلل سمحة٥م ىمد  وم؛ م ذم اًمٗمْمؾ قمغم مجٞمع اعمخٚمقىملم إذ هق اعم٘مدّ ؛ ايال ؼ  ُمٕمنَم   

وم٤منطمة٤من ُمـ ا ٚمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ  ٚمٞمؾ قمٔمٞمؿ .. وسم٤م ٛمٚم٦م , قمٜمده , وال يٕمرر ىمدره طم٘مٞم٘م٦م همػم ُمقاله قمز وضمؾ 

 . قمٔمٞمدً  ال يٙمقن إال ضمٚمٞمالً .. قمٜمده 

 ُمـ اآلوم٤مت واًمةالُم٦مُ  , ُمـ همػم واؾمٓم٦م  ُمـ اًمرمح٦م اًمذاشمٞم٦م (وباركي  وسؾمي  صلى ): وُمٕمٜمك ىمقًمف   

 مم شمٓمقيؾ اًمٙمالم حتتف , وومْمؾ اًمّمالة واًمةالم قمٚمٞمفإومال حيت٤مج  ؛ فم٤مهر .. يم٦م اًمتل هل اًمزي٤مدة واًمٜمٛمقواًمؼم

ومال ٟمٓمٞمؾ سمذيمره , وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕم٤مروملم ؛ وهق ُمِمٝمقر وُمذيمقر ذم ُمٔم٤مٟمف , ٍم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ال حُي  صذ

صذ اًمٜمبل  ظذاهلل شمٕم٤ممم إال اًمّمالة  ػإ و يّمػم ُم٤م يقصؾ, ٕمدم اعمرسمقن ذم آظمر اًمزُم٤من يُ : ٟمٗمع اهلل شمٕم٤ممم هبؿ 

 .وي٘مٔم٦م  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜم٤مُم٤مً  صذوهب٤م حيّمؾ االضمتدع سمف , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

اهلل  صذاًمٜمبل  ظذوطمةبؽ أٟمف اشمٗمؼ اًمٕمٚمدء قمغم أن مجٞمع األقمدل ُمٜمٝم٤م اعم٘مبقل واعمردود إال اًمّمالة  

 .اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ   ذصًمف  إيمراُم٤مً ؛ وم٢مهن٤م ُم٘مٓمقع سم٘مبقهل٤م ؛ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): وم٘مقًمف شمٕم٤ممم .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ اًمٙمؾ  صذوأُم٤م ؿم٤مهد يمقٟمف   

ومد سمٕم٨م ؛  اآلي٦مَ   (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ًمف  ٤مً إُم٤مُم ًمٞمٙمقن حمٛمدٌ ؛ ًمٞم١مُمٜمـ سمف وًمٞمٜمٍمٟمف .. ٕم٨م حمٛمد وهق طمل ًمئـ سمُ : إال و أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق  اهلل ٟمبٞم٤مً 

ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم واعمرؾمٚملم , وإٟمد أراد اهلل  هذا ُمع قمٚمٛمف ؾمبح٤مٟمف أن حمٛمداً  , ال شم٤مسمٕم٤مً  ُمتبققم٤مً , قمٚمٞمف  ُم٤مً وُم٘مدّ 

  , مجٕملمأاهلل قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ  صذوسمجالًم٦م ىمدره وقمٚمق ؿم٠مٟمف , ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٕمريٗمٝمؿ سمٗمْمٚمف وسمت٘مديٛمف قمٚمٞمٝمؿ 

ؾمٜمبلم ذًمؽ , ويٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف طمٙمؿ آظمر وال يٚمزم قمٚمٞمٜم٤م أن  وأٟمف ٟمبٞمٝمؿ ورؾمقهلؿ يمد, م قمٚمٞمٝمؿ وأٟمف اعم٘مدّ 

 .ٟمٕمٚمٛمف 

وذم , وىمد فمٝمر ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م سمٙمقٟمف َأُّمٝمؿ ًمٞمٚم٦م ان اء , وئمٝمر ذم اآلظمرة سم٠مهنؿ يمٚمٝمؿ حت٧م ًمقا ف 

 ْم٤مً وىمد وىمع اًمتبٚمٞمغ أي, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذسمنميٕمتف  ويٙمقن طم٤ميمدً , آظمر اًمزُم٤من يٜمزل قمٞمةك  قمٚمٞمف اًمةالم  

صمؿ )ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف :  ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمةالم ًمٞمٚم٦م ان اء  صذُمٜمف 

أثـى  مي ؽُ كؾ  »: وم٘م٤مل ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أصمٜمك قمغم رسمف  صذ  ن حمٛمداً إًم٘مل أرواح األٟمبٞم٤مء وم٠مصمٜمقا قمغم رهبؿ , صمؿ 

 , وكذيراً  بشراً  لؾـاسِ  وكافةً ,  لؾعاديَ  ـي رمحةً الذي أرسؾَ  هللِ ؿُد احل»: وم٘م٤مل ش عذ ريب وأكا مثنٍ  , هِ عذ ربى 

وم٘م٤مل اسمراهٞمؿ قمٚمٞمف  , شاً ـي خاَت وجعؾَ  , ـي فاحتاً وجعؾَ »: امم أن ىم٤مل  شرءٍ  كلى  بقانُ  فقهِ  الػرقانَ  علي  وأكزَل 

 صذ وهق شمٗمْمٞمٚمف؛ قمٚمٞمف اًمةالم سمراهٞمؿ إوأىمروا سمد أصمٜمك هق قمغم رسمف وُم٤م ىم٤مًمف  ( ,هبذا ومْمٚمٙمؿ حمٛمد: )اًمةالم 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ه ١مجمٞم ومتح٘مَؼ  ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذواًمٜمٍمة ُمٜمٝمؿ ًم٘مقًمف , وانيدن ُمٜمٝمؿ سمف , ومٝمذا هق اًمتبٚمٞمغ هلؿ 

؛ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمةالم اًمقوم٤مء سم٤معمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ اًمذي أظمذه اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ  وحت٘مَؼ , ًمٞمٝمؿ إاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ

 . اآلي٦مَ   (ڱ ڱ ں ں ےڱ ):  طمٞم٨م ىم٤مل
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ذم األزل أٟمف ال جيتٛمع ُمٕمٝمؿ  إن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إذا يم٤من قم٤معم٤مً : )وطمٞمٜمئذ ال يتقضمف  ىمقل اًم٘م٤م ؾ  

وال حيت٤مج سمٕمد شمةٚمٞمؿ هذا عم٤م ىمرره انُم٤مم اًمةبٙمل رمحف اهلل ذم  !(ومد هذا اعمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ ؟؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ

؛ عم٤مٟمع ُمٜمٝمؿ ال ُمٜمف  ؛وإن مل يتح٘مؼ اًمتبٚمٞمغ  ًمٞمٝمؿ أيْم٤مً إوهق صمبقت اًمرؾم٤مًم٦م  ؛ ٤مُم٤مً وإن يم٤من ذًمؽ عم٤م ادقم٤مه شم , اآلي٦م

وإن  ًمٞمٝمؿ اشمٗم٤مىم٤مً إؾ وم٢مٟمف ُمرؾَم ؛ وذًمؽ ُمثؾ اًمة٤ميمٜملم ذم ؿمقاهؼ ا ب٤مل ؛ ًمٕمدم  جملء صقرشمف اًمبنمي٦م ذم زُم٤مهنؿ 

اًم٘مٓم٥م  حمٛمد ووم٤م طمٞم٨م ىم٤مل  وهلل در ؾمٞمدي, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوم٤معم٤مٟمع ُمٜمٝمؿ ال ُمٜمف  ؛مل حيّمؾ اًمتبٚمٞمغ هلؿ 

  ًا :ؿمٕمر

ــــــَت          كــــــا نٍ  أعظــــــمُ  اهللِ رســــــوُل  فلك

 

ــــَت   ــــلى  وأك ــــِ   لؽ ــــاحل ى  اخلؾ ــــُل  ب  مرس

وم٘مد آُمٜم٧م سمف مجٞمع األٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمةالم ذم ..  وإاّل , وهذا يمٚمف ُمـ طمٞم٨م صقرشمف اًمبنمي٦م   

, واًمقاؾمٓم٦م اًمٕمٔمٛمك , ر اًمت٤مم ألٟمف اعمٔمٝمَ ؛ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اهلل صذ فاصمدم , وهلذا يم٤من هق ٟمبٞمٝمؿ وهؿ ٟمقاسمف وورّ اًم٘مِ 

,  افُزىومٝمق ص٤مطم٥م اًمؼمزظمٞم٦م  ؛اًمذي ٟم٤مل  اعم٘مر األمجؾ األيمٛمؾ األمحك , واحلج٤مب األرومع األمجع ًمألؾمدء 

ڃ )ةص سمومٚمألٟمبٞم٤مء وورصمتٝمؿ ىم٤مب ىمقؾملم وظُم  ؛ قمٜمٝم٤م سم٤مآلي٦م اًمٙمؼمى اًمتل هل قمب٤مرة قمـ ؿمٝمقد اًمذات اعمٕمؼّم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمتٗمرد  صذومٚمف  ؛وال أطمبف احلؼ وال أطم٥م ًمف يمٛمحبتف , رر أطمد احلؼ يمٛمٕمرومتف ومد قم ؛ (چ

واًمٙمؾ ٟمقاسمف , ومٝمق واؾمٓمتٝمؿ وممدهؿ .. ًمٚمخ٤مص واًمٕم٤مم , وطمٞم٨م يم٤من ٟمبٞمٝمؿ  دُّ ذم يمؾ ُم٘م٤مم , وهلذا يم٤من  اعمٛمِ 

 :ًا وهلل در ؾمٞمدي ؾم٤ممل سمـ ؿمٞمخ٤من اًمٕمٚمقي طمٞم٨م ىم٤مل ؿمٕمر, وظمٚمٗم٤مؤه 

              ءُ واألســــــــا عؾــــــــومِ ال ذاُت  لــــــــَك 

 

ــــــــاً   ــــــــا ك ق ــــــــ ي ــــــــاءُ  هُ كواُب  األك ق

 :ًا وهق اًمِمٞمخ قمبداًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمز ؿمٕمر؛ وُمثٚمف ىمقل ؿمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م  

ــــل   ــــيَ  ك ــــلِ  الـ ق ــــرامِ  والرس ــــ الؽ  وا                    أَت

 

ــــــةً   ــــــ كقاب ــــــ ِ  هُ عـي ـــــــواهُ  دم ت ؾق  دعــ

ـــــوَ   ـــــوُل  فف ـــــلى إ الرس ـــــِ   ىل ك         دم             اخلال 

 

ـــــ الـــــد ورِ  كـــــلى   ـــــ تي وكاَب  أفـــــواهُ  هُ عـي

 :ًمٚمِمٞمخ األيمؼم حمٞمل اًمديـ سمـ اًمٕمريب ريض اهلل قمٜمف وٟمٗمع سمف ُم٤م  صقرشمف  "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"ذم و 

 ٛمٞمع  ومٝمق ممد  ؛ إذ هق ىمٓم٥م األىمٓم٤مب  ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوح حمٛمد مجٞمع األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ رُ  دُّ ُمةتٛمَ )
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ًمٙمؾ وزم  أيْم٤مً  وممد  , يمؾ ٟمبل ووزم ؾم٤مسمؼ قمغم فمٝمقره طم٤مل يمقٟمف ذم اًمٖمٞم٥م  وهق ممد  ,  وآظمراً  اًمٜم٤مس أوالً 

 ػإ ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة وذم طم٤مل يمقٟمف ُمٜمت٘مالً  ذم طم٤مل يمقٟمف ُمقضمقداً ؛ مم ُمرشمب٦م يمدًمف إومٞمقصٚمف سمذًمؽ  ؛ والطمؼ

 ُمـ  ُمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ اًمٕم٤مملَ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػم صذ وم٢من أٟمقار رؾم٤مًمتف؛ اًمٖمٞم٥م اًمذي هق اًمؼمزخ واًمدار اآلظمرة 

 (ومٝمق ٟم٤م ٥م قمٜمف ذم سمٕمثتف سمتٚمؽ اًمنميٕم٦م .. ومٙمؾ ٟمبل شم٘مدم قمغم زُم٤من فمٝمقره: )صمؿ ىم٤مل  (اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ

 .اٟمتٝمك 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) : ومم٤م شم٘مدم ومم٤م ؾمٞم٠ميت يتْمح اعمراد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ح٘مؼ ويت, وأن احلٍم واًمٕمٛمقم قمغم طم٘مٞم٘متف ,   (ک ک گ گ گ)  : ويمذًمؽ,   (ھ

ُم٤م  "األٟمقاء"ىمقل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اسمـ قمريب ٟمٗمع اهلل سمف ذم رؾم٤مًمتف  رؾم٤مًمف ًمٚمٙمؾ , ومم٤م ي١ميد ذًمؽ أيْم٤مً إ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هق اًمذي أقمٓمك مجٞمع األٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ ُم٘م٤مُم٤مهتؿ ذم قم٤ممل  صذ أن حمٛمداً  اعؾمو: )ُمٚمخّمف 

وهؿ , ٟمبٞم٤مء اًمذيـ ؾمٚمٗمقا ي٠مظمذون ُمـ أٟمبٞم٤م ٝمؿ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وم٠موًمٞم٤مء األ صذطمتك سُمِٕم٨م سمجةٛمف , األرواح 

 .  اٟمتٝمك( اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذي٠مظمذون ُمـ حمٛمد 

وذم يمالم األؾمت٤مذ اعمالذ اًمةٞمد اًمنميػ طم٤مشمؿ األهدل احلةٞمٜمل وشمٚمٛمٞمذه األؾمت٤مذ اعمالذ قمبداًم٘م٤مدر  

 ه قمٜمف  ٟمٗمع اهلل سم٤م ٛمٞمع .ُم٤م هق سيح ذم شم٠ميٞمد يمالم اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمذي ذيمرٟم٤م .. اًمٕمٞمدروس ٟمٗمع اهلل هبد

ويمؾ ٟمبل ووزم ُم٤مدشمف ُمـ : )وذم يمالم ىمٓم٥م األىمٓم٤مب ؾمٞمدي أسمق احلةـ اًمِم٤مذزم ٟمٗمع اهلل سمف ُم٤م صقرشمف 

ومٞمثٜمل ومٞمد يرد ؛ ٗمك قمٞمٜمف  وُم٤مدشمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ُت , ومٛمـ األوًمٞم٤مء ُمـ يِمٝمد قمٞمٜمف  ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذرؾمقل اهلل 

 .اٟمتٝمك  (قمٚمٞمف وال يِمتٖمؾ سمٓمٚم٥م ُم٤مدشمف

أن يمؾ وزم هلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ي٠مظمذ ُم٤م  اعؾم)ُم٤م صقرشمف :  يْم٤مً أوذم يمالم ؾمٞمدي حمٞمل اًمديـ اسمـ قمريب  

ىم٤مل : ومٞم٘مقل  ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمرر ذًمؽ وُمٜمٝمؿ ُمـ ال يٕمرومف صذي٠مظمذ سمقاؾمٓم٦م روطم٤مٟمٞم٦م اًمٜمبل 
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وم٢مهنؿ عم٤م يم٤مٟمقا ذم  .. ٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمةالموًمٞمس همػم شمٚمؽ اًمروطم٤مٟمٞم٦م , وأُم٤م اعُمَٝمّٞمُٛمقن ُمـ ـمقا ػ اعمال  , زم اهلل

ضُمِٕمٚمقا يم٠مهنؿ ال يٕم٘مٚمقن همػم اًمذات , ويمدل االؾمتٖمراق أدُم٩م .. ؿمدة االؾمتٖمراق ذم ؿمٝمقد احلرضة اعمحٛمدي٦م  

 , (اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واؾمٓم٦م هلؿ يمٖمػمهؿ  يمد ال خيٗمك صذ هلؿ احلرضة اعمحٛمدي٦م , وال يٚمزم ُمـ هذا ٟمٗمل يمقٟمف

ومٚمػماضمع ؛ األسمٞم٤مت اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م ذم هذا اعمبح٨م أـمٚمٜم٤م اًمٙمالم ومٞمد ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه هذا  ظذوذم ذطمٜم٤م اًمٙمبػم 

 .ُمع ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم ُمقاضع ُمـ هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٦م 

 , شاألرواِح  ا يعسوُب أكَ »:  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصذ  وُمـ اعمٜم٤مؾمب٦م اعم١ميدة عم٤م شم٘مدم ذم ا ٛمٚم٦م ىمقًمف  : قؾُت  

 إػ عثُت بُ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوىمقًمف  , شواآلخرونَ  األولونَ  يي  ِ لوا حتَت » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذوىمقًمف 

 الـ ي   وكانَ ,  ق ِلي  ك ي   عطفني يُ  لي  عطقت مخساً أُ »:  روذم طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف اعمّمدّ   , شواألسودِ   ِاألمحر

  ُشعامةً  الـاسِ  إػ عثُت وبُ  خاصةً  هِ ىل قومِ إ  عُث ي . 

 ال روَح ش  والطيِ  اداءِ  بيَ »:  وذم رواي٦م , شواجلسدِ  الروِح  بيَ  وآدمُ  ك قاً  ُت كـ»: وذم طمدي٨م صم٤مسم٧م   

وذم , ٚمؿ أٟمف ًمٞمس ومٞمٝمد قمُ .. سملم اًمبٍمة واًمٙمقوم٦م  لُمةٙمٜم: ذا ىمٚم٧م إألٟمؽ  ؛ وال ـملمَ  وال ُم٤مءَ  , وال ضمةدَ 

 أكا سقُد »:  وذم طمدي٨م اًمؽمُمذي , شعذ ريبي  مي فُ أكا أكرمُ »: وذم رواي٦م  , شآدمَ  ولدِ  أكا سقُد »: احلدي٨م اًمّمحٞمح 

وهق , ش يي لوا ِ   حتَت إالي  هُ دوكَ  ني فؿَ  آدمَ  يى بـ وما مني ,  وال فخرَ  احلؿدِ  لواءِ  وبقديي ,  وال فخرَ  الؼقامةِ  يومَ  آدمَ  ولدِ 

 .سيح ذم دظمقل آدم قمٚمٞمف اًمةالم 

 :ُمٜمٝم٤م ؛ قمـ شمٗمْمٞمؾ سمٕمض األٟمبٞم٤مء قمغم سمٕمض أضمٞم٥م قمٜمف سم٠مضمقسم٦م  واًمٜمٝمُل  

هذا وذم يمالم ؾمٞمدي قمكم ووم٤م , مم شمٜم٘مٞمص سمٕمْمٝمؿ أو اًمٜم٘مص ُمـ ُم٘م٤مُمف إؽ ذم اًمتٗمْمٞمؾ اعم١مدي أن ذًم 

وىم٤مل ,  شمتى بنِ  عذ يوكَس  ؾوني ػضى ال تُ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٕمٛمقم أصح٤مسمف  صذأن اًمٜمبل : )ٟمٗمع اهلل سمف 

ذًمؽ ُمٜمف سمبِم٤مؿم٦م  بَؾ وم٘مُ ؛  ٟمف أومْمؾ ُمـ مجٞمع اعمرؾمٚملم واعمال ٙم٦م اعم٘مرسملم: إيقاصٝمؿ ممـ وم٤مرق سمنميتف 

 .الرشم٤مب  .. وًمق ىم٤مل ذًمؽ عمـ ذم سمنميتف , وشمّمديؼ ظم٤مًمص
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وىمع سمٞمٜمل وسملم ؿمخص ُمـ ا ٤مُمع األزهر جم٤مدًم٦م ذم : )س  ه د  وىم٤مل ؾمٞمدي أسمق اعمقاه٥م اًمِم٤مذزم ىمُ 

 : اً ىمقل ص٤مطم٥م اًمؼمدة ؿمٕمر

ـــــــــغُ  ـــــــــؿِ  ؾؿبؾ ـــــــــفِ  افعؾ ـــــــــفُ  ؾق ــــــــــَؼٌ  أكَّ  ب

 

ـــــــــــفُ   ـــــــــــِؼ  خـــــــــــرُ  وأكَّ ـــــــــــؿُ  اهللِ خؾ ِف  ـؾ 

ومٚمؿ يرضمع ! ومرأي٧م ش ىمد اٟمٕم٘مد انمج٤مع قمغم ذًمؽ» : وم٘مٚم٧مش , ًمٞمس ًمف دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ» : وذًمؽ أٟمف ىم٤مل 

 ُمرطمب٤مً »: وىم٤مل زم , قمٜمد  ا ٤مُمع األزهر  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمف أسمقسمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمد ضم٤مًمة٤مً  صذاًمٜمبل 

, ومالن اًمتٕمٞمس »: وم٘م٤مل , ش ال ي٤م رؾمقل اهلل» :ىم٤مًمقا ش ُم٤م شمدرون ُم٤م طمدث اًمٞمقم ؟»: صمؿ ىم٤مل ألصح٤مسمف ش سمحبٞمبٜم٤م

 . ( شيٕمت٘مد أن انمج٤مع مل ي٘مع قمغم شمٗمْمٞمكم ! أُم٤م قمٚمؿ أن خم٤مًمٗم٦م اعمٕمتزًم٦م ألهؾ اًمةٜم٦م ال ي٘مدح ذم انمج٤مع

ومٛمبٚمغ : ىمقل اًمبقصػمي ؛ ي٤م رؾمقل اهلل  : » اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرة أظمرى وم٘مٚم٧م صذرأيتف ) : وىم٤مل أيْم٤مً  

وم٠مٟم٧م وراء  .. وإال, اًمٕمٚمؿ ومٞمؽ أٟمؽ سمنم قمٜمد ُمـ ال قمٚمؿ قمٜمده سمح٘مٞم٘متؽ  مْتٓك: ُمٕمٜم٤مه  ..اًمٕمٚمؿ ومٞمف أٟمف سمنم 

 .اٟمتٝمك ( ش ُمرادك وومٝمٛم٧ُم  صدىم٧َم »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوم٘م٤مل  , شذًمؽ سم٤مًمروح اًم٘مدد واًم٘م٤مًم٥م اًمٜمبقي

هبا  ؽمي جئتُ  لؼدي ,  ةِ الؼقام يومَ  لوا يي  حتَت  هُ دوكَ  ني ومَ ,  وال فخرَ  آدمَ  أكا سقُد » : وذم احلدي٨م اًمنميػ 

 الـاسِ  أكا سقُد »: وذم اًمبخ٤مري وهمػمه ,  شيال ات اعِ إ هُ دا وسعَ  .. حقاً  عؿرانَ  بنُ  مقشك  َلو كان,  كؼقةً   بقضاءَ 

 .صححف احل٤ميمؿ  .. شالعاديَ  أكا سقُد »: , وطمدي٨م ش الؼقامةِ  يومَ 

َٚمؿ أومْمٚمٞمتف   , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ ُمٜمف  صذوهق , ألن آدم أومْمؾ ُمٜمٝمؿ ؛ اعمال ٙم٦م  ظذوسمد شم٘مدم ُيٕم 

وطمدي٨م اًمؽمُمذي احلةـ يمد سمٞمٜمف اًمبٚم٘مٞمٜمل ذم ش ,  ... ادال ؽةِ  منَ  أحٌد  لقَس »: صمر ان ظذوي١ميده احلدي٨م اآليت 

وهذا سيح ذم ؿمٛمقل األٟمبٞم٤مء واعمال ٙم٦م , ش واآلخرينَ  ليَ األوي  وأكا أكرمُ » : اًمؽمُمذي  ظذ ومت٤مويف رداً 

ما ..  ولوال حمؿٌد ,  آدمَ  ما خؾؼُت  .. ولوال حمؿٌد »  : - وًمف طمٙمؿ اعمرومقع -ٜمد اسمـ قمب٤مس مجٞمٕمٝمؿ , وصح قم

 اهللِ رسوُل  حمؿٌد  اال اهللُ لهَ إال :  عؾقهِ  فؽت ُت  , فاضطرَب  اداءِ  ظذ العرَش  ُت خؾؼي  , ولؼدي  والـارَ  اجلـةَ  ُت خؾؼي 

 . ش فسؽنَ 
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 .. خؾقالً  برا قمَ إ ُت اختذي  إنِ » :  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤ملاهلل  صذ اًمٜمبل ظذ هبط ضمؼميؾ: وقمـ اسمـ قمة٤ميمر 

 َك كرامتَ  فمي فَ ا ألعرى فَ الدكقا وأ ؾَ  خؾؼُت  , ولؼدي  مـَك  علي  أكرمَ  خؾؼاً  ُت وما خؾؼي  , ح ق اً  َك اختذتُ  فؼدي 

,  ألرَض وال ا الساءَ  ُت ما خؾؼي ..  ولوالهُ » :وذم رواي٤مت أظمرى ,   شالدكقا ُت ما خؾؼي  ..  ولوالكَ ,  َك ومـزلتَ 

 ش ,وال قؿراً  , وال شؿساً  وال كاراً  جـةً  ُت , وال خؾؼي  وال عؼاٌب  ثواٌب  ضعَ , وال وُ  وال العرَض  وال الطوَل 

 منَ  أحٌد  لقَس  العرشِ  يؿيِ  عني  أقومُ  ثمي ,  اجلـةِ  ؾلِ ُح  مني  حؾةً  فلل ُس ,  األرُض  عـهُ  تـشُ   ني مَ  أوُل  اأك» : وصح

 . شيي غرِ  ادؼامَ  ذلَك  يؼومُ  ادال ؽةِ 

دم  أخؾ ي  لي  أني  : اأولُ ؛  أشقاءَ  بس عةِ  عؾقَك  مــُت » : وذم رواي٦م ذيمره٤م اًمرساج اًمبٚم٘مٞمٜمل أٟمف  شمٕم٤ممم ىم٤مل 

؛ سمنم )ا : أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمةالم ىم٤مل ًمف : يْم٤مً أوذم أظمرى ذيمره٤م  ,ش مـَك  علي  أكرمَ  واألرضِ  السؿواِت 

 , (ُمرؾمالً  وال ٟمبٞم٤مً  ُم٘مرسم٤مً  ٙم٤مً ال ُمٚمَ ؛ ُمـ ظمٚم٘مف  سمف أطمداً  ٥ِم  مل حُي طمب٤مك اهلل سمد , وم٠مٟمؽ ظمػم ظمٚم٘مف وصٗمقشمف ُمـ اًمبنم

 . (هذا ؾمٞمد اًمٕم٤معملم: ) - ال قمٜمفإ وهق ُمـ قمٚمدء أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ ال ي٘مقًمقن ؿمٞمئ٤مً  -  ىقمـ سمحػم وصّح 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ قمـ قمبداهلل سمـ ؾمالم اًمّمح٤ميب ا ٚمٞمؾ إُم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب سمِمٝم٤مدشمف يْم٤مً أ وصّح  

اهلل قمٚمٞمف  صذأسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ؛ اهلل شمٕم٤ممم  ظذُمٜمٝم٤م : أٟمف أيمرم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ؛  ف ذيمر  يقم ا ٛمٕم٦م سم٤معمةجد أُمقراً أٟم

يمخٚمؼ  ٌؼ ـ اعمال ٙم٦م ؟ إٟمد اعمال ٙم٦م ظمٚم  هؾ شمدري ُمَ : وم٠ميـ اعمال ٙم٦م ؟ ومْمحؽ وىم٤مل ًمٚمة٤م ؾ : وم٘مٞمؾ ًمف  ,وؾمٚمؿ 

 ظذن أيمرم ايٚمؼ إ, و ٚمؼ اًمتل ال شمٕميص اهلل ؿمٞمئ٤مً اًمةٛمقات واألرض واًمري٤مح واًمةح٤مب وا ب٤مل وؾم٤م ر اي

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذاهلل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ 

ومال ي٘مقًمف إال  ؛ وم٢مٟمف ُمـ أضمالء اًمّمح٤مسم٦م؛ ن هذا ًمف طمٙمؿ اعمرومقع وهق يمذًمؽ أ اًمرساج اًمبٚم٘مٞمٜمل وسملّم  

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو قمـ ُم٤م صح ذم اًمتقراة  صذقمٜمف 

, وأكا  وال فخرَ  ادرسؾيَ  أكا قا ُد »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  صذقل اهلل وقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف أن رؾم

 رواه اًمدارُمل . ش  وال فخرَ  مشػعٍ  وأوُل  شافعٍ  كا أوُل أ, و وال فخرَ  الـ قيَ  مُ خاتَ 
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ذا إ خروجاً  الـاسِ  أوُل  أكا»:  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

اذا   مي وا , وأكا م ِشى  ُس فم اذا ُح عُ توا , وأكا مستشػِ اذا أكَص  فمي وا , وأكا خطق ُ فُد اذا وَ   مي قا ُد عثوا , وأكا بُ 

 قٌض بَ  كلهنمي  خادمٍ  لُف أ علي  يطوفونَ  , عذ ريبي  آدمَ  ولدِ  بقدي , وأكا أكرمُ  ئذٍ يومَ  وادػاتقُح  وا , الؽرامةُ أيُس 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف  صذسمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمبل  أيب   رواه اًمدارُمل , وقمـش مـثورٌ  لملمٌ  أو مؽـونٌ 

 .رواه اًمؽمُمذي ش فخرٍ  غرَ  فمي شػاعتِ  وصاحَب  , فمي وخطق َ  الـ قيَ  إمامَ  ُت كـي  .. الؼقامةِ  يومُ  ذا كانَ إ» : ىمة٤مل

 , ِمٝمقرل اعميمحدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اعمٓمقّ ؛ ظمقر انـم٤مًم٦م ؛ مم همػم ذًمؽ ُمـ األظمب٤مر اًمٙمثػمة اًمتل شمريمٜم٤مه٤م إ 

ًمٖمػم  مم ٟمبل سمٕمد ٟمبل ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ظم٤مص٤مً إويمقٟمف أول ُمـ يِمٗمع , وًمذًمؽ يم٤من ُمٌم األُمؿ 

 .ذًمؽ  فاعؾم اآلظمرة ال ٟمةٞم٤من ومٞمف وقم٤مملَ  ,اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أقمٚمٛمٝمؿ سمذًمؽ  صذ ألٟمف؛ األُم٦م اعمحٛمدي٦م 

 وهق ُمـ أضماّل  -  ه ٟمف ىمد صح قمـ اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اسمـ قمريب ىمدس اهللإ : فنن قؾَت  
ِ
أهؾ  ء

 ؟ رر وهذا ظمالر عم٤م ىمُ , ظمقاص اعمال ٙم٦م أومْمؾ ُمـ ظمقاص اًمبنم  : أٟمف ىم٤مل -اًمٙمِمػ 

, مم ُم٤م ىمررٟم٤مه إقمٜمف اًمرضمقع قمٜمف واًمذه٤مب  وًمٙمٜمف ىمد صّح  , أٟمف صحٞمح صح قمٜمف هذا : فاجلواب

ئ٦م ُمـ اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م سم٠من ٟمبٞمٜم٤م ُم ح ذم اًمب٤مب اًمث٤مًم٨م واًمثدٟملم وصمالثوطمٞمٜمئذ ومال إؿمٙم٤مل , ويمذًمؽ ىمد ّس 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ ُمـ اعمال ٙم٦م وؾم٤م ر اًمرؾمؾ وؾمٙم٧م قمد قمداه , وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ُمـ  صذحمٛمد 

 وُمـ ٟمٔمٛمف :     , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   صذأٟمف ال ُم٘م٤مم أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم حمٛمد  وٟم٘مالً  ىمد صح قمٜمدٟم٤م يمِمٗم٤مً : اًمٗمتقطم٤مت 

                         فريضــــةٌ  عـــــديي  ال قــــِت  أ ــــلِ  حم ــــةُ 

 

ـــ  ـــذ رغي ـــلِ  مِ ع ـــدِ ال ُ  أ  ـــ ع ـــ ـيي ورثُ ُت  ىقرَب

ـــا اختـــارَ   ـــِ   خـــرُ  ف                          هُ ءَ ا جـــــزامـيـــ اخلؾ

 

ـــــ  ـــــذ  ديى ــــــؿودةَ  هِ ع ـــــ إال ال  ىدم الؼرَب

ٓمري٘م٦م وذم ا ٛمٚم٦م وم٤مًمذي قمٚمٞمف أؾمالومٜم٤م ا ٤مُمٕمقن سملم اًمنميٕم٦م واًم,  (ظمػم ايٚمؼ: )واًمِم٤مهد ذم ىمقًمف  

هق شمٗمْمٞمؾ ظمقاص اًمبنم .. واحل٘مٞم٘م٦م اًمة٤مدة األذار سمٜمق قمٚمقي وظمالصتٝمؿ اًمٕمٞمدروؾمٞمقن ٟمٗمع اهلل هبؿ 
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ٟمٙم٤مر أٟمف يقضمد ذم اعمٗمْمقل ُمزي٦م وُمزاي٤م ًمٞمة٧م شمقضمد ذم اًمٗم٤مضؾ , وأمجٕمقا إُمع قمدم , قمغم ظمقاص اعمال ٙم٦م 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم مجٞمع ايٚمؼ  صذقمغم شمٗمْمٞمٚمف 

ـَ    قمـ ؾمٞمدي اًمنميػ اًم٘مٓم٥م  "ذح اًمّمالة اعمِمٞمِمٞم٦م"ف اًمٕمالُم٦م اسمـ زيمري٤م ذم ُم٤م ٟم٘مٚم وُم٤م أطمة

مم ُمٕم٤معمف وأهؾ قم٤معمف , ورؤؾم٤مء إصمؿ قم٤مد : )قمبداًم٘م٤مدر ا ٞمالين ىمدس اهلل  ه سمٕمد يمالم ًمف ذم ىمّم٦م ان اء 

ٙم٦م ويٓمقر سمف سملم اعمال , واًمروح سملم يديف حيٛمؾ هم٤مؿمٞم٦م ومخره , ىمدُمف  ئاعمال ٙم٦م شمْمع أضمٜمحتٝم٤م ذم ُمقاـم

ًم٘مدره , وآدم يرومع أًمقي٦م ضمالًمتف , وإسمراهٞمؿ يٜمنم أقمالم ُمٝم٤مسمتف , وُمقؾمك يٜم٤مضمل طمبٞمبف ُمـ ضم٤مٟم٥م  شمٕمٔمٞمدً 

اًم٘مدر  ؾْٚدىقمةك ٟمٔمرة سمٕمد ٟمٔمرة , , ية٠مًمف قمقدة سمٕمد قمقدة ؛ ٟمٔمرت  قمٞمٜم٤مه حمبقسمف   ف ,صٗمح٤مت وضمٝم همريب  

هؾ األرض سمد ؿم٤مع ذم أرضم٤مء أ نّ وًمٞمخؼمَ  ـّ ًمٞمٜمزًمَ ؛ ىمْمٞمٜم٤م األُمر , وقمٞمةك يت٠ممم سم٤معمقمم : ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٓمقر 

 .  (ُمـ أظمب٤مر ىم٤مب ىمقؾملم ؛اًمةدء 

اهلل  صذٛمل قمـ سمٕمض اعمح٘م٘ملم أن ؾمجقد اعمال ٙم٦م ألضمؾ ٟمقر حمٛمد تٟمف ٟم٘مؾ قمـ اسمـ طمجر اهلٞمإصمؿ  

 : س  هد  صمؿ ذيمر ىمقل ؾمٞمدي قمكم ووم٤م ىمُ  , قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ضمبلم آدم قمٚمٞمف اًمةالم

        هِ كــــورِ  صؾعــــةَ  الشــــقطانُ  أبـــــَ   لــــوي 

 

ـــــهِ   ـــــانَ  آدمَ  دم وج ـــــ َل أوي  ك ـــــجدي  ني َم  س

 : ويرطمؿ اهلل ُمـ ىم٤مل 

ـــــــــــا ـــــــــــل ي ـــــــــــراءِ  بـ ــــــــــــؿُ  ٓ افزه                 فؼقتـ

 

ـْ  شـــــــــقءاً  أبـــــــــادِ  أبـــــــــَد    أحـــــــــــْد  ِمـــــــــ

                آدمٍ  بؿعـــــــــــــــــــــــك ٍٓح  رِس ُ ّـــــــــــــــــــــــــؿْ  

 

 شــــــــــجْد  ؿــــــــــْد  إفقــــــــــفِ  ـــــــــــؾ   ؾؾــــــــــذا 

وحت٘مؼ أن اًمٜمبل قمٚمٞمف  , اًمرؤي٦م ومل حتّمؾ اًمبٖمٞم٦م مقشكت عم٤م ؾم٠مل هذا وىمد ىم٤مل سمٕمض أهؾ انؿم٤مرا       

 ىمٞمؾ :  .. واؾمتٕمد ًمرؤي٦م ُمـ ىمد رأى , اًمّمالة واًمةالم  ىمد رأى أيمثر  اًمة١مال

ـــــاَح  وأشتـشـــــُؼ  ـْ  إري ـــــ ـــــؽؿْ  كحـــــقِ  ِم         أرِض

 

ـْ  أَرى أو أراـــــــــؿْ  فعــــــــعْ    رآـــُـــــــــؿْ  َمــــــــ

 ويرطمؿ اهلل ُمـ ىم٤مل : 
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ــــــام ـــــــر   وإك ـــــــل افس ـــــــكمقش ؾـ هُ  ــ ـــــــردد            يــ

 

ـَ  فقجـــــــتعْ   ـــــــقذ ُحســـــــ  يشـــــــفُدهُ  حـــــــغَ  ف

ــــــدوْ   ـــــــفِ  ظــــــذ شـــــــاها يب ـــــــقلِ  وجـ          افرشـــ

 

ـــــــــــا  ــــــــــــقلِ  َدر   هللِ ؾق ــــــــــــُدهُ  اهللِ رشــ  يشفـــ

يٛمٙمـ محٚمف قمغم همػم .. ين واحلٚمٞمٛمل أومْمٚمٞم٦م اعمال ٙم٦م وأُم٤م اظمتٞم٤مر اًمب٤مىماّل ) :ىم٤مل انُم٤مم اًمبٚم٘مٞمٜمل  )فا دة( 

وهبذا ضمزم سمٕمض أضمالء شمالُمذشمف يم٤مًمبدر اًمزريمٌم , أو قمغم شمٗمْمٞمؾ ذم ٟمقع  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ٤م حمٛمد ٟمبٞمٜم

:  -اًمبٚم٘مٞمٜمل : أي  -صمؿ ىم٤مل  , (ألٟمف ىمد يقضمد ذم اعمٗمْمقل ُمزي٦م سمؾ ُمزاي٤م ال شمقضمد ذم اًمٗم٤مضؾ: أي ؛ ظم٤مص 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم مجٞمع اعمال ٙم٦م  صذٔمـ سم٠مطمد ُمـ أ ٛم٦م اعمةٚمٛملم أٟمف يتقىمػ ذم أومْمٚمٞم٦م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وال يُ )

, ٚمٗمٜم٤م سمٛمٕمرومتف وأـم٤مل ذم احلط واًمرد قمغم ُمـ شمقىمػ ذم ذًمؽ وزقمؿ أن هذا ًمٞمس مم٤م يمُ ,  (ويمذًمؽ ؾم٤م ر األٟمبٞم٤مء

واًمبٞم٤من يةقق , وم٢من هذا ُمـ ُمة٤م ؾ اًمديـ اًمقاضمب٦م االقمت٘م٤مد قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ؛ وهذا اًمزقمؿ سم٤مـمؾ )  :صمؿ ىم٤مل 

 حالوةَ  وجَد  فقهِ  كني  ني مَ  ثالٌث » : ٠مهؾ ًمذًمؽ , وىمد صح ذم احلدي٨م اعمِمٝمقرأدًمتٝم٤م وإيْم٤مطمٝم٤م قمغم يمؾ ُمـ شم

 سمؾ سحي٤مً  دمده فم٤مهراً ..  شاا سواُه مي » : ومت٠مُمؾ ىمقًمفش ... اا سواُه مي  لقهِ إ أحبي  هُ ورسولُ  اهللُ كانَ  ني مَ :  اإليانِ 

 .اٟمتٝمك  (ذم يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه

 : اًم٘م٤م ؾ طمٞم٨م ىم٤مل ؿمٕمراً ويرطمؿ اهلل  

ـــــا ـــــوُل  وم ـــــُت  أق ـــــا جئ ـــــدُح  اذا م              أم

 

 هُ مادُحـــــ واهللُ هُ خادُمـــــ جزيـــــُل  ني َمـــــ 

ال يٚمزم ُمٜمف إال  شمـهُ  خرٍ  دم مأٍ  هُ ذكرتُ ..   دم مأٍ ِن ذكرَ  ني مَ » :  ىمقًمف ذم احلدي٨م اًم٘مدد )لطقػة(   

يٚمزم ُمٜمف ظمػمي٦م  : أو ي٘م٤مل , ًمفومتٜمبف ؛ ُمع احلؼ  ألن سم٤مـمٜمف دا دً ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذأومْمٞمٚم٦م سم٤مـمٜمف قمغم فم٤مهره 

 . وم٤مومٝمؿ راؿمداً ؛ اعمت٘مدم  ادًْكوهق ومٞمف  , ُمأل اًمب٤مـمـ قمغم ُمأل اًمٔم٤مهر

 ومٙمٞمػ يٙمقن احل٤مل ؟ .. وم٢مذا وىمع اًمذيمر ُمـ ُمأل اًمب٤مـمـ : فنن ققل  

ألن ُمٓمٚمؼ اًمؽمىمل ًمف وًمٖمػمه ُمـ أهؾ ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ٟمٗمس ذم اًمؽمىمل  صذ أٟمف :فاجلواب   

وحيتٛمؾ أن , وُمٕمٜمك ذًمؽ فم٤مهر , ومتٙمقن ايػمي٦م سم٤مقمتب٤مر اًمؽمىمل ؛ همػم ُمٜم٘مٓمع ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة ..  اًمؽمىمل
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.. وُمـ ذيمرين ذم ُمأل  , ذايت : أي ؛ ذيمرشمف ذم ٟمٗمز .. وهق ُمـ ذيمرين ذم ٟمٗمةف؛ يٙمقن  ُمـ سم٤مب اعمِم٤ميمٚم٦م 

 .وهق طمرضة أؾمد ل وصٗم٤ميت ؛ ذيمرشمف ذم ُمأل ظمػم ُمٜمف 

 إػوأيمثره٤م  ومٛمحٛمد أؿمٝمر أؾمد ف وأًمذه٤م ؾمدقم٤مً ؛ يٜمبٖمل اًمتٍميح سمف إال ألهٚمف وسم٘مل هٜم٤م   آظمر ال  

ومٝمق حمٛمد ص٤مطم٥م ًمقاء احلٛمد واعم٘م٤مم ؛ وىمد ؾمده اهلل شمٕم٤ممم سمف ىمبؾ أن خيٚمؼ ايٚمؼ  , اًمّمالة واًمتةٚمٞمؿ اؾمتدقم٤مء

ده سمف همػمه , وأ ار ومٝمق حمٛمده وأمحد اًمذي محد رسمف سمد ال حيٛم؛ اعمحٛمقد اًمذي حيٛمده ومٞمف األوًمقن واآلظمرون 

وًمٕمٔمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ , أومرده٤م همػم واطمد سم٤مًمت٠مًمٞمػ  ؿّ وُمـ صمَ , مم سمٕمض شمٓمقيؾ يمثػم إهذا االؾمؿ وُمٕم٤مٟمٞمف حتت٤مج 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ ّم٧م سمف يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد دون همػمه ُمـ أؾمد فاعمزاي٤م ظُم 

 قمؼم قمٜمف سم٘مقًمف :.. ألؿمٞم٤مء اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٟمقره هق األصؾ ذم شمٙمقيـ مجٞمع ا صذوعم٤م يم٤من رؾمقل اهلل  

 

 (الـوراكقةُ  األصلِ  شجرةُ )

وؿم٤مهده طمدي٨م قمبداًمرزاق سمةٜمده قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :  , قمغم ـمريؼ االؾمتٕم٤مرة اًمتٍمحيٞم٦م

 إني ؛  يا جابرُ » : ىم٤مل, أظمؼمين قمـ أول رء ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ىمبؾ األؿمٞم٤مء ؛ سم٠ميب أٟم٧م وأُمل , ي٤م رؾمقل اهلل  : ىمٚم٧م

 ولي , تعاىل  اهللُ شاءَ  حقُث  بالؼدرةِ  يدورُ  الـورُ  ذلَك  فجعَل ؛  هِ كورِ  ني مِ  حمؿدٍ  َك ك قى  كورَ  األشقاءِ  ق َل  خؾَ   اهللَ

,  وال قؿرٌ  وال شؿٌس ,  رٌض أوال  وال ساءٌ  ٌك وال مؾَ ,  وال كارٌ  وال جـةٌ ,  وال قؾمٌ  لوٌح  الوقِت  دم ذلَك  يؽني 

,  الؼؾمَ  لِ األوي  اجلزءِ  نَ مِ  فخؾَ  ؛  أجزاءٍ  أربعةَ  الـورَ  ذلَك  قسمَ ..  اخلؾِ   َ  خؾي  اهللُ  رادَ أ فؾاي ,  كز  إوال  وال جـي  

 . العرَش  الثالِث  ومنَ ,  الؾوَح  الثاني  نَ ومِ 

 باقيَ  الثالِث  ومنَ ,  الؽرَد  الثاني  ومنَ ,  العرشِ  محؾةَ  األولِ  منَ  فخؾَ  ؛  أجزاءَ  أربعةَ  الرابعَ  قسمَ  ثمي  

 . ادال ؽةِ 
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 الثالِث  ومنَ ,  األرضيَ  الثاني  ومنَ ,  الساواِت  لِ األوي  منَ  فخؾَ   ؛ جزاءَ أ ربعةَ أ الرابعَ  الؼسمَ  قسمَ  ثمي  

 . والـارَ  اجلـةَ 

 و يَ ؛  مي قؾوهِب  كورَ  الثاني  ومنَ ,  ادممـيَ  أبصارِ  كورَ  لِ األوي  منَ  فخؾَ   ؛ جزاءٍ أ ربعةَ أ الرابعَ  قسمَ  ثمي  

 . احلدي٨َم  ش...  اهللِ رسوُل  حمؿٌد   اهللُالي إ لهَ إال  التوحقُد  و وَ  ؛ فمي ألسـتِ  كورَ  الثالِث  نَ ومِ , اىل تع باهللِ ادعرفةُ 

يمد ال يقضم٥م االىمتب٤مس ُمـ األٟمقار ىمةٛمتٝم٤م وال  ؛ وقمغم هذه اًم٘مةٛم٦م ال شمقضم٥م ىمةٛم٦م اعم٤مهٞم٦م اعمحٛمدي٦م

 يا بنَ  يا عؿرُ »:  ايٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ذم طمدي٨م قمٛمر سمـ ؿمٙم٤مل اآليت ىمريب٤مً وهبذا يٜمدومع ان, اًمٜم٘مص ُمٜمٝم٤م 

 س عَ  هِ دم سجودِ  ف ؼيَ  هللِ فسجَد ؛  يي ورِ كُ  رءٍ  كلى  أوَل  وجلي  عزي  اهللُ  خؾَ   ن أكا ؟ أكا الذيي مَ  أتدريي ؛  اخلطاِب 

 . وال فخرَ  يي كورِ  هللِ سجَد   رءٍ  كل   ُل فلوي ؛  عامٍ  مئةِ 

 والؼؾمَ  , والؾوَح  كوريي  مني  , والؽرِدي  يي من كورِ  العرَش    اهللُ خؾ أكا ؟ أكا الذيي  ني مَ  أتدريي  ؛ يا عؿرُ  

 ادممـيَ  دم قؾوِب  ادعرفةِ  , وكورَ  يي كورِ  مني  , والعؼَل  كوريي  مني  األبصارِ  وكورَ  والؼؿرَ  , والشؿَس  كوريي  مني 

 . ش وال فخرَ   يي كورِ  مني 

وأن , ٟمف أول اعمخٚمقىم٤مت أ ٟم٤مرم.. بٚمف إن أريد ٟمقر طم٤مدث يم٤من ىم ؟ُم٤م ُمٕمٜمك ُمـ ٟمقر اهلل  : فنن ققل 

 .همػم هذا ال يٕم٘مؾ , األٟمقار ُمـ ٟمقره 

؛ أفمٝمره ُمـ فمٝمقره ؛ واهلل أقمٚمؿ  أن انجي٤مد إفمٝم٤مر ًمف ذم اعمٕمٜمك)ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ رمحف اهلل :  : فاجلواب

ٞمد شم٘مدم ُمـ اًمٔم٤مهر ًمٜمٗمةف اعمٔمٝمر ًمألؿمٞم٤مء , ووم: اؾمٛمف اًمٜمقر  مًْكإذ ؛ أفمٝمره سمال واؾمٓم٦م سمخالر همػمه :  أي

وسمٞم٤من أٟمف أول ُم٤م صدر ُمٜمف اًمةجقد هلل , م وم٢من ذًمؽ يٗمٞمد االقمتٜم٤مء سمِم٠من اعم٘مدّ ؛ احلديثلم سمٞم٤من اًمةب٘مٞم٦م واًمت٘مدم 

سم٘مٞم٦م  ىم٤مسمْم٤مً , ح يم٤معمترضع اعمبتٝمؾ اعمةب  ؛ اًمةدء  إػىمد رومع ؾمب٤مسمتٞمف  ج ُمـ سمٓمـ أُمف ؾم٤مضمداً ظمرَ  ؿّ شمٕم٤ممم , وُمـ صمَ 

 . (أص٤مسمٕمف
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ومٞمحٛمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمقصػ اًمال ؼ سمتٚمؽ احلرضة .. أول خمٚمقق مم٤م يِمٕمر سمخالر ُم٤م ذيمر ُم٤م ورد  أٟمف  ويمؾُّ  

٘مؾ قمـ وُم٤م ٟمُ  , شالعؼَل  اهللُ ما خؾَ   ُل أوي »و , شالؼؾمَ  اهللُ ما خؾَ   ُل أوي »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   صذسم٠من ي٘م٤مل ذم ىمقًمف  ؛

ةتٛمر ضمقهرة ودرة , وسم٤مقمتب٤مر ٟمقراٟمٞمتف وي, ٟمف سم٤مقمتب٤مر  صدوم٦م اًمقضمقد إ شؽاً مؾَ  اهللُ ما خؾَ   أوُل »): اًمةٚمػ 

وسم٤مقمتب٤مر ضمري٤من األُمقر وومؼ ُمت٤مسمٕمتف واالىمتداء سمف يةتٛمر  , وسم٤مقمتب٤مر وىم٤مر قمٚمٛمف يةٛمك قم٘مالً  , يةتٛمر ٟمقراً 

حٛمؾ قمٚمٞمف ومٞمُ  ؛ ٙم٤مً ٙمٞم٦م يةتٛمر ُمٚمَ وسم٤مقمتب٤مر همٚمب٦م اًمّمٗم٦م اعمٚمَ  , ةٛمك ًمقطم٤مً وسم٤مقمتب٤مر ُمٔمٝمريتف ًمٚمٕمٚمقم يُ  , ىمٚمدً 

يمد  ؛ وومٞمف طم٘مٞم٘مٞم٦م, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إض٤مومٞم٦م  صذاألوًمٞم٦م ذم همػم ٟمقره : وي٘م٤مل , احلرضة سم٤مًمقصػ اًمال ؼ سمتٚمؽ 

وهمػمه  "اًمةٚمةٚم٦م اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م"ؾمت٤مذ اًمنميػ اًمِمٞمخ ؿمٞمخ سمـ قمبداهلل اًمٕمٞمدروس ذم يمت٤مب ٟمبف قمغم ذًمؽ األ

 ُمـ اًمٕم٤مروملم ٟمٗمع اهلل شمٕم٤ممم هبؿ .

وهل ؾم٤مسم٘م٦م قمغم  : أيش الثان األرضيَ  ومنَ ,  اواِت الس لِ األوي  منَ  فخؾَ  »: ىمقًمف ذم احلدي٨م  )تـ قه(

ٚم٧م ذم ؾمقرة  ؛ ظمٚمؼ اًمةدوات : ومٛمٕمٜم٤مه  ..  (ڱ ڱ ڱ ں ) : وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم,  (ومّمٚم٧م)يمد وُمّم 

 ومٝمذه يٜمبٖمل اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمٝم٤م . ؛ ويم٤مٟم٧م خمٚمقىم٦م ُمـ همػم دطمق, يمد ىم٤مًمف اسمـ قمب٤مس وهمػمه ؛ سمةٓمٝم٤م 

حت٧م ىمقل األصؾ ذم طم٘مف   سمف ذم ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م أٟمف ىم٤ملوىمع ًمةٞمدي حمٛمد اًمزرىم٤مين ٟمٗمع اهلل 

ن ا ٛمٞمع إُمـ طمٞم٨م : أي : )ُم٤م ُمٕمٜم٤مه  (واألب األيمؼم  ٛمٞمع اعمقضمقدات واًمٜم٤مس: )اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ

وال : )ٟمف ىم٤مل قمٜمد ذيمر طمدي٨م قمبداًمرزاق إ, صمؿ  (اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ُم٤م ي٠ميت ذم طمدي٨م صذٚم٘مقا ُمـ ٟمقره ظُم 

سم٠مٟمف ُمـ ( ُمـ ٟمقره: )صمؿ إٟمف ىمرر ذم ىمقًمف ,  (ألن هذا ُمـ ظمرق اًمٕمقا د؛ ض ال ي٘مقم سمذاشمف اًمٜمقر قمرَ يِمٙمؾ سم٠من 

احلرضة  اًمرسمقسمٞم٦م قمغم  إػًمف ُمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م  وأن ًمف ؿم٠مٟم٤مً , وانؿمٕم٤مر سم٠مٟمف ظمٚمؼ قمجٞم٥م , سم٤مب انض٤موم٦م اًمتنميٗمٞم٦م 

 .  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)  :طمد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

سمؾ سمٛمٕمٜمك شمٕمٚمؼ , ال سمٛمٕمٜمك أهن٤م ُم٤مدة ظمٚمؼ ٟمقره ُمٜمٝم٤م  , ٟمقر هق ذاشمفُمـ : أي  ؛ وهل سمٞم٤مٟمٞم٦م: )صمؿ ىم٤مل  

؛ همػم أٟمف ىمرر ظمالر ُم٤م شم٘مدم ذم سمٕمْمف , وهذا اًمذي ىم٤مًمف يمٚمف ُمٜم٤مؾم٥م  (انرادة سمف سمال واؾمٓم٦م رء ذم وضمقده
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 اهللُ  أرادَ فؾاي » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذوذًمؽ قمٜمد ىمقًمف ؛ ًمِمٞمخف اًمٕمالُم٦م اًمِمؼماُمٚمز ٟمٗمع اهلل سمف ذم احل٤مؿمٞم٦م  شمبٕم٤مً 

ألٟمف ىمةؿ ذًمؽ اًمٜمقر اًمذي ؛ زاد ومٞمف : أي ) : وم٢مٟمف ىم٤مل هٜم٤م ؛ شأجزاءٍ  أربعةَ  الـورَ  ذلَك  قسمَ ..  اخلؾَ   خيؾَ   أني 

إذ اًمٔم٤مهر أٟمف طمٞم٨م صقره سمّمقرة مم٤مصمٚم٦م ًمّمقرشمف اًمتل ؾمٞمّمػم ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذهق ٟمقر اعمّمٓمٗمك 

 اٟمتٝمك .( مم همػمهإًمٞمف وال إىمةٛمف  ال, قمٚمٞمٝم٤م 

سمد ذيمره اًمٕمالُم٦م ؾمٞمدي أسمق ؾم٤ممل  قمبداهلل  وٟمزيده وضقطم٤مً , وىمد شم٘مدم ُم٤م يٜمدومع سمف هذه انؿمٙم٤مل 

ىمرر ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلةـ : )اًمٕمٞم٤مر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم رطمٚمتف قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٚمخٞمص ومٜم٘مقل : ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف 

,  احلدي٨َم  ش...  وسؾمَ  عؾقهِ  اهللُ  صذ حمؿدٍ  كورَ  اهللُ  ما خؾَ   أوُل » : اًمِمؼماُمٚمز شم٘مريرات قمجٞمب٦م ذم طمدي٨م

وًمٞمة٧م احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م إال , ُمع أن احل٘مٞم٘م٦م اًمقاطمدة ال شمٜم٘مةؿ , وىمرر وضمف اٟم٘مة٤مم ذًمؽ اًمٜمقر ويمٞمٗمٞمتف 

االٟم٘مة٤مم  مًْكومد .. وإن يم٤من همػمه٤م , وم٘مد اٟم٘مةٛم٧م ..  واًمب٤مىمل إن يم٤من ُمٜمٝم٤م أيْم٤مً , واطمدة ُمـ شمٚمؽ األىمة٤مم 

 ؟

ومٞم١مظمذ ذًمؽ اًمزا د صمؿ  يزاد ؛ الٟم٘مة٤مم زي٤مدة ٟمقر قمغم ذًمؽ اًمٜمقر اعمحٛمدي ا مًْكأن  :وحاصل جوابه 

 ,  ع سمحة٥م اًمٔم٤مهروهذا ضمقاب ُم٘مٜمِ :  -ىم٤مل اًمٕمٞم٤مر   -مم آظمر االٟم٘مة٤مم إصمؿ يمذًمؽ , قمٚمٞمف ٟمقر آظمر 

ہ ھ ھ  ) : تًٚػاحل٘مٞم٘م٦م ُمـ قمرر ُمٕمٜمك ىمقًمف  ظذواًمتح٘مٞمؼ واهلل أقمٚمؿ وراء ذًمؽ , وإٟمد يدريمف 

, وال مم٤م شمتةٚمط قمٚمٞمف األوه٤مم واألومٝم٤مم , ؼ ذًمؽ قمغم ُم٤م يٜمبٖمل ًمٞمس يدرك سمبْم٤مقم٦م اعمٕم٘مقل وحت٘مٞم , (ھ

ومٞمٙمقن  ؛ ومٞمدرك ٟمقر اهلل سمٜمقره ؛ ف ُمـ  اؾمٛمف ذًمؽ اًمٜمقر ذم ىمٚم٥م اًمٕمبدهلل وإذاق ظمّّم إك سمٙمِمػ درَ وإٟمد يُ 

 . زاًمٕمبد جم٤م إػوٟمةب٦م اندراك طمٞمٜمئذ , ك ًمٜمقره سمٜمقره احلؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م هق اعمدرِ 

٤م يم٤من اًمٜمقر اعمحٛمدي هق أول األٟمقار عمّ : احلدي٨م أٟمف ي٘م٤مل  مًْكوأىمرب شم٘مرير يٕمٓمل اًم٘مرب ُمـ ومٝمؿ  

وهق ُمدد ًمٙمؾ ٟمقر  , وهق أول اًمتٕمٞمٜم٤مت ًمٚمقضمقد اعمٓمٚمؼ احل٘م٤مين, احل٤مدصم٦م اًمتل دمغم هب٤م اًمٜمقر اًم٘مديؿ األززم 

ٞم٨م ص٤مر هق ٟمقر إذاق ٟمقره اعمحٛمدي قمغم سمح؛ ومٙمد أذق اًمٜمقر األول ذم طم٘مٞم٘متف ومتٜمقرت , يم٤م ـ أو يٙمقن 
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, ومٝمل شمةتٛمد ُمٜمف قمغم ىمدر شمٜمقره٤م سمحة٥م يمثرة اًمقؾم٤م ط وىمٚمتٝم٤م وقمدُمٝم٤م  ؛ ومِمٞمئ٤مَ  طم٘م٤م ؼ اعمقضمقدات ؿمٞمئ٤مً 

وم٘مد يم٤من اًمٜمقر احل٤مدث ؛ ىمة٤مم فمٝمر اًمٜمقر ذم ُمٔمٝمر اال.. ويمٚمد أذق ٟمقره وشم٠مظمر قمغم ٟمقع ُمـ أٟمقاع احل٘م٤م ؼ 

, سمحة٥م ُم٤م شم٘متْمٞمف طم٘مٞم٘متٝم٤م  ؛ يم٤مُمالً  ذق ذم طم٘مٞم٘متف أظمرى وم٤مؾمتٜم٤مرت سمٜمقره شمٜمقراً صمؿ أ , األؿمٞم٤مء واطمداً  أوَل 

 .ُمٗمٞمض وُمٗم٤مض  ؛ومحّمؾ ذم اًمقضمقد احل٤مدث ٟمقران 

, ومتٜمقر سمتٕمددات اعمٔم٤مهر ؛ وذم ٟمٗمس األُمر ًمٞمس هٜم٤مك إال ٟمقر واطمد أذق ذم ىم٤مسمؾ االؾمتٜم٤مرات 

 وىمد ذق ٟمقر اعمٗم٤مض قمٚمٞمف أيْم٤مً , االٟم٘مة٤مم  فمٝمر سمّمقرة .. صمؿ يمذًمؽ يمٚمد أذق ذم حمؾ, واًمٔم٤مهر واطمد 

ويمٚمٝم٤م راضمٕم٦م ًمٚمٜمقر , ومٞمحّمؾ اٟم٘مة٤مم آظمر سمحة٥م اعمٔم٤مهر  , ومتتٜمقر سمٜمقره ؛ سمحة٥م ىمقشمف قمغم ىمقاسمؾ أظمر

 .األول احل٤مدث إُم٤م سمقاؾمٓم٦م أو سمدوهن٤م 

ٕمف ُمـ وُمثٚمف ذم ىمٍم سم٤مقمف وقمدم شمْمٚم, ًمٕمب٤مرة ذم هذا اًمت٘مدير ا ًمٞمفإوهذا هم٤مي٦م ُم٤م يٕمٓمل أن شمّمؾ  : ىم٤مل

ُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقال أن  ..  وًمقال شم٠ميٞمد احلؼ ضمؾ وقمال, ظمٌم قمغم إيدٟمف .. اًمٕمٚمقم انهلٞم٦م إن زاد ذم اًمت٘مرير 

إذ سم٤مألُمثٚم٦م شمتْمح األؿمٞم٤مء سمٕمض  - وأىمرب ُمث٤مل يرضب ًمذًمؽ, واحلٛمد هلل , هداٟم٤م اهلل قمغم أىمؾ ُمـ هذا 

وهق ذم ٟمٗمةف سم٤مق , ح ُمٜمف ُمّم٤مسمٞمح يمثػمة ّمبِ ومتُ ؛  ٟمقر اعمّمب٤مح  اًمذي ًمٞمس ذم اًمبٞم٧م اًمٙمبػم إال هق -اًمقضقح 

 ء .مل يٜم٘مص ُمٜمف ر , قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف

 ظذ, ٟمقر اًمِمٛمس ذم األهٚم٦م واًمٙمقايم٥م .. اًمتح٘مٞمؼ وأسمٕمد قمـ انومٝم٤مم  إػوأىمرب ُمـ هذا اعمث٤مل   

اًمِمٛمس  ن ٟمقرإ : وم٘مد ي٘م٤مل سمحة٥م اًمٜمٔمر األول؛ اًم٘مقل سم٠من اًمٙمؾ ُمةتٜمػم سمٜمقره وًمٞمس هل٤م ٟمقر ُمـ ذاهت٤م 

ص ُمٜمف رء ومل مل يٜم٘مُ  , وهق ىم٤م ؿ هب٤م, وذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس هبذا اًمٜمقر إال ٟمقره٤م , ُمٜم٘مةؿ ذم هذه األضمرام اًمٕمٚمقي٦م 

 .ظمر ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتٜم٤مرة وم٤مؾمتٜم٤مرت وًمٙمٜمٝم٤م أذىم٧م ذم أضمرام أُ  , يزايٚمٝم٤م ُمٜمف رء
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اعم٤مء أو قمغم  ظذوأىمرب ُمـ هذا ًمٚمٗمٝمؿ ُم٤م حيّمؾ ذم األضمرام اًمةٗمٚمٞم٦م ُمـ إذاق أؿمٕم٦م ٟمقر اًمِمٛمس  

أذق سم٢مذاىمف ومل , ٚمٛمح ومٞمٝم٤م ٟمقر يمٜمقر اًمِمٛمس سمحٞم٨م يُ  ؛ ومٞمةتٜمػم ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ ا دران؛ ىمقارير اًمزضم٤مج 

 . مم ذًمؽ اعمحؾإيٜمٗمّمؾ رء ُمـ ٟمقر اًمِمٛمس قمـ حمٚمف 

.. وأذىم٧م األٟمقار اعمحٛمدي٦م قمغم ىمٚمبف سمّمدق اشمب٤مقمف ًمف , وُمـ يمِمػ اهلل طمج٤مب اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ىمٚمبف  

, ر سمٜمقر اًمٕمٚمؿ انهلل سمّم٤م رٟم٤م ٟمة٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمق   , وال ومه٤مً  آظمر ال حيتٛمؾ ؿمٙم٤مً  ُمر إدرايم٤مً أدرك األ

وٟمة٠مًمف أن ال , ويٖمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م اضمؽمأٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ ايقض ومٞمد ًمةٜم٤م ًمف سم٠مهؾ , وحيج٥م قمـ فمٚمدت ا ٝمؾ  ا رٟم٤م 

 . ٚمخّم٤مً اٟمتٝمك ُم (ي١ماظمذٟم٤م سمد شم٘متْمٞمف اًمٕمب٤مرة ُمـ شم٘مّمػم ذم طمؼ ذًمؽ ا ٜم٤مب

ومٚمٞمت٠مُمؾ ا ٛمع سملم ؛ ض سمؾ هق ضمقهر وىمد سح سمٕمض اعمح٘م٘ملم سم٠من ذًمؽ اًمٜمقر ًمٞمس سمٕمرَ : ىمٚم٧م  

 اًم٘مقًملم أو اقمتدد  أطمدمه٤م .

 

 (الرمحاكقةِ  الؼ ضةِ  ودعةِ )

اًمٙمقن ذم يٛملم : ًمٞمٝم٤م إؿم٤مرة قم٤مُم٦م  ذم طمدي٨م إاعمِم٤مر , ًمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م اًم٘مبْمتلم إؿم٤مرة ظم٤مص٦م إاعمِم٤مر   

ًمٞمٝم٤م يِمػم ىمقل ؾمٞمدي اًم٘مٓم٥م انهلل إو, ًمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م ضم٤مسمر اعمت٘مدم إوهل اعمِم٤مر , ظمردًم٦م اًمرمحـ أىمؾ ُمـ 

 : حمٛمد اًمبٙمري اًمّمدي٘مل ؾمبط آل احلةـ ٟمٗمع اهلل سمف

ـْ  افـــــــــقرِ  ؿبضــــــــةُ   أرْتـــــــــا ؿــــــــديؿٍ  مــــــــ

 

ـــــــــعِ  دم  ـــــــــئقنِ  مجق ـــــــــطا ؿبضـــــــــاً  افش  وبس

اًمتل شمدارك اهلل هب٤م قمب٤مده ذم  وهل ؛رمح٦م ظم٤مص٦م : أن اًمرمح٦م رمحت٤من  اعؾمو :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟمٗمع اهلل سمف  

وهب٤م رطمؿ اهلل طم٘م٤م ؼ األؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ وهل طم٘مٞم٘م٦م حمٛمد ؛ أوىم٤مت خمّمقص٦م , ورمح٦م قم٤مُم٦م 
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وهب٤م رطمؿ , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذومٚمذًمؽ أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل روح حمٛمد ؛ ومٔمٝمر يمؾ رء ذم ُمرشمبتف ذم اًمقضمقد  ؛

 .اٟمتٝمك  . ومرطمؿ اهلل سمف اعمقضمقدات اًمٙمقٟمٞم٦م؛ يمؾ رء ذم ُمرشمبتف ذم اًمقضمقد ومٔمٝمر ؛ اهلل طم٘م٤م ؼ األؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م 

ويم٤من , اًمتل هل قمب٤مرة قمـ فمٝمقر آصم٤مر األؾمدء واًمّمٗم٤مت ؛ وعم٤م يم٤من ؾمب٥م إجي٤مد اًمٕمقامل هق اًمرمح٤مٟمٞم٦م  

دون  ووصػ  شمٚمؽ اًم٘مبْم٦م اعمذيمقرة سم٤مًمرمح٤مٟمٞم٦م, هق يم٤مىمتْم٤مء انرادة اًمتخّمٞمص ؛ واىمتْم٤مء اًمرمح٤مٟمٞم٦م انجي٤مد 

جث مث ):  يمد يِمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ؛ ألن اًمرمح٦م هل ُمٗم٤مد اًمرطمٞمؿ ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم؛ اًمرطمٞمٛمٞم٦م 

ومٝمل قم٤مُم٦م .. مم رمح٦م ظم٤مص٦م يتٗمردون هب٤م , وأُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمرمح٦م اعمٜمتٗمع هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م إومٝمق إؿم٤مرة ؛   (ىث

 .وُمـ رمح٦م اًمٙم٤مومريـ  قمدم شمٕمجٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ , ًمٚمٛم١مُمٜملم وهمػمهؿ 

 ؛ ٟمٕمٛم٦م انجي٤مد وٟمٕمٛم٦م انُمداد: والسمد ًمٙمؾ ُمٙمقن ُمٜمٝمد , ٜمٕمٛمت٤من ُم٤م ظمال  ُمقضمقد قمٜمٝمد  وسم٤م ٛمٚم٦م وم  

ضمد ُمقضمقد , ُم٤م وُ  .. إذ ًمقال ؾمب٘مٞم٦م  وضمقده؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمقاؾمٓم٦م ومٞمٝمد  صذوهق  , يمد ذم احلٙمؿ اًمٕمٓم٤م ٞم٦م

وًمف شمبع  ضمد أوالً اًمذي وُ ومٝمق  ؛ ًمتٝمدُم٧م دقم٤م ؿ اًمقضمقد.. أن سمرز  إػوًمقال وضمقد ٟمقره ذم ضد ر اًمٙمقن 

 : وهلل در اًم٘مٓم٥م اًمبٙمري أسمٞمض اًمقضمف حمٛمد طمٞم٨م ىم٤مل ,سمف ال اؾمتٖمٜم٤مء ًمف قمٜمف  وص٤مر ُمرشمبٓم٤مً , اًمقضمقد 

 رســـــــُل أو يُ  الرمحــــــــــنُ  مـــــا أرســـــَل 

 

 أو تــــــزُل  ـــــــُد تصعــَ رمحـــــــةٍ  مـــــني  

ــــــــوِت   ــــــــهِ  دم مؾؽـ ـــــــ أوي  الؾــ  ـهِ مؾؽِ

 

ـــــني   ـــــا خيـــــت    كـــــلى  م  يشؿــــــُل  أوي  م

 هُ ادصطػــــــــــى ع ـــــــــُد  وصــــــــــهَ  الإ 

 

 ـُل ادرســـــِــــــ هُ خمتـــــــــارُ  ـهُ ك قــــ ــــــ 

ـــــةٌ   ـــــٌل  واسطـــ ـــــا وأصـ ـــــا فقفـــ  لــ

 

ـــــ  ـــــذا كـــــل   يعؾــــــمُ   ـــــ ني َم  ـُل يعؼـــِ

واسمـ ضمرير واسمـ  فٜمف اسمـ ُم٤مضموطمّة , هذا وىمد ىمٞمؾ ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٓمٞم٤مًمز وأمحد واًمؽمُمذي  

 قمـ أيب رزيـ ريض اهلل قمٜمف,  "األؾمدء واًمّمٗم٤مت"واسمـ ُمردويف  واًمبٞمٝم٘مل ذم  "اًمٕمٔمٛم٦م" اعمٜمذر وأسمق اًمِمٞمخ ذم

وما   واءٌ  هُ ما فوقَ ,  دم عاءٍ  كانَ »:  أيـ يم٤من رسمٜم٤م ىمبؾ أن خيٚمؼ ظمٚم٘مف ؟ ىم٤مل؛ ي٤م رؾمقل اهلل :  ىمٚم٧ُم : )وهق ىمقًمف  ؛

هق ٟمقر اًمٜمبل  : واعم٤مء , ذي هق صقرة اًمٜمٗمس اًمرمح٤مٟمٞم٦ماًم: ن اعمراد سم٤مًمٕمدء إ : شاداءِ  ظذ هُ عرُش  وكانَ ,   واءٌ  هُ حتتَ 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ



- 127 - 
 

احلدي٨م اعمذيمقر   مًْك ؾ قمٚمٞمٝم٤ممُح  اًمقضمف اعمذيمقر اًمذي هق سمٕمض أوضمفٍ  ظذيمر دالًمتف قمغم ُم٤م ذُ  ووضمفُ  

٤مري٦م سمؾ  ُمٗم٤مدة همػم اقمتب , وُمـ اعمٕمٚمقم اعمٕمرور أن اعمٙم٤من همػم اًمٙم٤م ـ ومٞمف, ؾم١مال قمـ اعمٙم٤من  (أيـ)أن  ..

وُمـ ًمقازم ذًمؽ أن , ومٝمق خمٚمقق طم٤مدث .. اهلل  شقىومٙمؾ ُم٤م ؛ طم٘مٞم٘مٞم٦م , وىمد يم٤من اهلل ومل يٙمـ رء همػمه 

اًمّمح٤ميب  ظذاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٜمٙمر  صذوُمع ذًمؽ وم٢من اًمٜمبل  ,يٙمقن احلؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم همػم ُمتحٞمز 

ٜمة٥م يّمح أن شمُ  .. ؼ وإن مل يٙمـ ُمتحٞمزاً ومدل ذًمؽ سم٠من احل؛ , سمؾ أىمره قمٚمٞمف وأضم٤مب سمد أضم٤مب  (أيـة)ؾم١ماًمف سم

 .اًمٞمف يمٞمٜمقٟم٦م ذم ُمٙم٤من قمغم وضمف يٚمٞمؼ سمجالًمف و ذاشمف 

سم٤مًمة١مال قمـ طمّمقل ا ةؿ ذم اعمٙم٤من , سمؾ  ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ًمٞمس خمتّم٤مً  (أيـ)وهق دًمٞمؾ قمغم أن  

وال  ومٞمٕمؿ ُم٤م ًمٞمس سمجةؿ؛ اًمقضمف اًمال ؼ سمذًمؽ اعمةئقل قمٜمف   ظذاًمة١مال قمـ طمّمقل اعمقضمقد ذم احلٞمز 

 ؛ وال يٚمزم ُمـ طمدوث اعمٙم٤من اعمةتٚمزم حلدوصمف شمٚمؽ اًمٜمةب٦م ىمٞم٤مم احلقادث سمذات احلؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, ضمقهر 

يمد  ؛ قمتب٤مرات ُمتٗمؼ قمغم صحتف سملم اًمٕم٘مالءألن ذًمؽ احلّمقل ذم احلٞمز صٗم٦م اقمتب٤مري٦م ال وضمقدي٦م , ودمدد اال

 . "اعمقاىمػ"سح سمف ذم 

اًمقضمف  ظذؾم١مال قمـ اعمٙم٤من  (أيـ)ن : إوىمٚمٜم٤م , سمجٛمٞمع أضمزا ف  صم٤مً وطمٞمٜمئذ ومٜم٘مقل : إذا يم٤من اًمٕم٤ممل طم٤مد 

 (أيـة)ًمٞمف اًمإواحلؼ ُمع يمقٟمف همػم ُمتحٞمز يّمح أن يٜمة٥م  , ًمّم٤مطمبف ُمٖم٤ميرة طم٘مٞم٘مٞم٦م اعمٕمرور ُمـ يمقٟمف ُمٖم٤ميراً 

 شقىُم٤م  (ىمبؾ أن خيٚمؼ ظمٚم٘مف: )فمٝمر ًمؽ أن اعمراد سم٤ميٚمؼ ذم ىمقل اًمّمح٤ميب  ..اًمقضمف اًمال ؼ سمجالل ذاشمف  ظذ

وإذ ىمد أضمٞم٥م قمـ ؾم١ماًمف , خمٚمقق طم٤مدث  ُمع اقمت٘م٤مد أن ذًمؽ اعمٙم٤من أيْم٤مً  ( , يـة)أاعمٙم٤من اًمذي ؾم٠مل قمٜمف سم

؛  قمٜمف سم٠مؾمدء خمتٚمٗم٦م قمؼّم ,  وهق اعم٤مء أيْم٤مً , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوهق ٟمقر اًمٜمبل ؛ وم٤مًمٕمدء أول خمٚمقق  ؛سم٤مًمٕمدء 

 .مم مجٕمٞمتف واؿمتدًمف قمغم قمب٤مرة إًمإلؿم٤مرة 

ې ى ى ):  طمٞم٨م ىم٤مل ؛ اًم٘مرآن ٟمقراً  شّك وم٢من اهلل ىمد؛ ذم شمةٛمٞم٦م اًمٜمقر ُم٤مء  وال اؾمتبٕم٤مد 

ُمـ  "اًمدر اعمٜمثقر"قمغم ُم٤م ذم   (ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴):  صمؿ ؾمده اهلل ُم٤مء ذم ىمقًمف ,   (ائ
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.  (وم٤مطمتٛمٚمتف قم٘مقل اًمرضم٤مل,  أٟمزل ُمـ اًمةدء ىمرآٟم٤مً ):  أظمرج أسمق اًمِمٞمخ قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم اآلي٦م ىم٤مل: ىمقًمف 

 .اٟمتٝمك 

, وًمٙمٜمف ُم٤مء ٟمقري يم٤مًم٘مرآن  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أول ُمراشم٥م ظمٚم٘مف وإن مل يٙمـ ُم٤مء قمٜمٍمي٤مً  صذوهق  

ٗم٤مض ُمٜمف سمت٘مدير اًمٕمزيز اًمٕمٚمٞمؿ , ووضمف اعمٜم٤مؾمب٦م أن وُمتْمٛمـ ًمٚمدء اًمٕمٜمٍمي وهمػمه ُمـ اًمٙم٤م ٜم٤مت اًمتل ؾمتُ 

ٱ ٻ ٻ ): ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ٛمل اًم٘مرآن روطم٤مً وهلذا ؾُم , اًمٜمقر ًمٙمقٟمف هُي تدى سمف ؾمب٥م احلٞم٤مة اعمٕمٜمقي٦م 

وذم ُمٕمٜم٤مه آي٤مت  ,( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ) واعم٤مء ؾمب٥م احلٞم٤مة   (ٻ ٻ پ

 . يمثػمة 

,  (ک ک گ گ گ ):  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رمح٦م ذم ىمقًمف صذ وم٢من اهلل ىمد ؾمده وأيْم٤مً 

ومٔمٝمر وضمف  ,(  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ):  اًمٖمٞم٨م رمح٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ويًّك

 ):  وىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اعمال ٙم٦م,  (ٿ ٹ ٹ ٹ ):  صمؿ إن ىمقًمف شمٕم٤ممم, مح٦م شمةٛمٞم٦م اًمٜمقر ُم٤مء ور

ظذ يدل قمغم أن هذه اًمرمح٦م هل اًمقضمقد اعمٛمٙمـ اًمٕم٤مم اعمٗم٤مض ..   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .وم٢مهن٤م سمٕمد هذا هل اًمتل وؾمٕم٧م يم٤موم٦م يمؾ رء يم٤مًمٕمٚمؿ يمد ال خيٗمك ؛ اًم٘مقاسمؾ اعمتٕمٞمٜم٦م ًم٘مبقًمف 

 ًمٜمبل, ا (ک ک گ گ گ ):  ٝم٤م سم٤مًمٕم٤معملم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممواًم٘مقاسمؾ اعمتٕمٞمٜم٦م هل اعمٕمؼم قمٜم 

ومحدي٨م ضم٤مسمر شمٗمّمٞمؾ إمج٤مل , هق اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م ًمٙمؾ رء .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمدد ظمٚم٘مف وُمداد يمٚمدشمف  صذ

وضمقد يمؾ : )وم٢مٟمف يٜمٗمٕمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ذم ومٝمؿ ىمقل األؿمٕمري ؛ هذه اآلي٦م , وًمٞمٙمـ هذا اًمت٘مرير قمغم سم٤مل ُمٜمؽ 

 . (ٞم٘متفرء قملم طم٘م

اًمةح٤مب اعمرشمٗمع أو اعمٓمر اًمرىمٞمؼ أو : ومٝمق أن اًمٕمدء قمغم ُم٤م ذم اًم٘م٤مُمقس .. وأُم٤م وضمف شمةٛمٞمتف قمدء 

 قمٚمٞمٝم٤م وحمٞمٓم٤مً  ن شم٘مةٞمٛمٝم٤م ُمـ ٟمقره يم٤من ُمرشمٗمٕم٤مً إاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م  صذ وم٢مٟمف؛ األسمٞمض واًمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م 
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آلظمريـ ُمع سمٓمقٟمف ذم زُمـ األوًملم وأيمثر ٟمف ؾمب٥م احلٞم٤مة اعمٕمٜمقي٦م سمؾ واحلةٞم٦م ًمألوًملم واإوُمـ طمٞم٨م , هب٤م 

ًمٞمف يٜم٤مؾم٥م اًمةح٤مب إٟمف ُمٜمٙمِمػ ًمٚمٜم٤مفمر إوُمـ طمٞم٨م , يٜم٤مؾم٥م اًمةح٤مب اعمٛمٓمر اًمرىمٞمؼ .. زُمـ اعمت٠مظمريـ 

يمد أن اًمٕمدء واًمٖمٞمؿ سمرزخ سملم اًمةدء  ؛األسمٞمض , صمؿ إٟمف واؾمٓم٦م سملم احلؼ وايٚمؼ ذم اًمٗمٞمض احلز واعمٕمٜمقي 

 .واألرض 

ألن اًمٕمدء قمٜمد اًمٕمرب عم٤م يم٤من هق اًمةح٤مب اعمذيمقر , وُمـ ؛ هقاء وُم٤م حتتف هقاء  ُم٤م ومقىمف : وإٟمد ىم٤مل 

ومٜمٗمك قمٜمف اهلقاء طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ال  , مم ومٝمؿ اًمٕمرب ُمـ ذًمؽإأزال ُم٤م يةبؼ  .. اعمٕمٚمقم أن ومقىمف هقاء وحتتف هقاء

ٙمقراين ظمٚمٞمٗم٦م سمراهٞمؿ اًمإوهق األؾمت٤مذ اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ ؛ اٟمتٝمك ُمـ يمالم ؿمٞمخ ؿمٞمخل . يِمبٝمف ُمـ يمؾ وضمف 

 .اًم٘مٓم٥م اًمّمٗمل اًم٘مِم٤مر وأضمؾ شمالُمذشمف ٟمٗمع اهلل هبد 

ن ُمـ مجٚم٦م )إ : "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"وُمـ أ ار  شمٚمؽ اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ىمقل ؾمٞمدي حمٞمل اًمديـ ذم  اهذ 

؛ ُم٤م أوضمده ُمـ اًمرمح٦م ومٞمٝمؿ اًمتل يتٕمٓمٗمقن هب٤م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض  .. شمقًمٞم٦م احلؼ ايٚمؼ ُمـ طمٞم٨م قمٛمقم اًمرمح٦م

وسمد طمّمؾ ُمـ , سم٤مًمؼم هبؿ واالقمتدد قمٚمٞمٝمؿ ؛ وسم٤مألوالد قمغم واًمدهيؿ  , يـ سم٠موالدهؿ ذم شمرسمٞمتٝمؿذم اًمقاًمد

سمد ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ قمٓمػ  وشمقزم احلٞمقاٟم٤مت, ؿمٗم٘م٦م اعم٤مًمٙملم قمغم مم٤مًمٞمٙمٝمؿ وقمغم ُم٤م يٛمٚمٙمقٟمف ُمـ احلٞمقاٟم٤مت 

 .ًمٞمٝمقن قمٚمٞمٝمؿ اعمِم٘م٤مت  ؛ ضمم شمدسمػم أُمف وشمقالهؿ سم٤مألهمراإاألُمٝم٤مت قمغم أوالده٤م ذم يمؾ طمٞمقان حيت٤مج اًمقًمد 

وهق ُمـ طمٞم٨م اًمتقازم انهلل ُم٤م , ومٞمخرج اًمِمخص ًمٗمٕمؾ همرضف ومٞمد يزقمؿ ؛  شمةخػماً  وؾمٛمك هذا

وم٠مًم٘مك ذم ٟمٗمس اًمت٤مضمر اعمة٤مومر ـمٚم٥م  , يم٤مًمتج٤مر وأُمث٤مهلؿ؛ وهق يتقهؿ أٟمف ذم طمؼ ٟمٗمةف  , ظمرج إال ذم طمؼ اًمٖمػم

ومٞمجقب ؛ ًمٞمف ذًمؽ اًمبٚمد اًمذي ي٘مّمده إ٤مقم٤مت  ُم٤م حيت٤مج ط اًمٜمٗمس واؿمؽمى ُمـ اًمبْموم٘م٤مم ٟمِِم , اًمرسمح ذم دم٤مرشمف 

األُم٤ميمـ ُمـ أضمؾ طم٤مضم٦م أهؾ اًمبٚمد اًمذي ي٘مّمده سمد ضمٕمؾ اهلل ذم ىمٚمبف ُمـ  يتًدىو, األُمّم٤مر ويريم٥م اًمبح٤مر 

مم إووصٚمقا , وٟم٤مل أصح٤مب شمٚمؽ اعمديٜم٦م أهمراضٝمؿ  , سم٤مع سمرسمح أو ظمة٤مرة.. مم ذًمؽ اًمبٚمد إوم٢مذا وصؾ ؛ ذًمؽ 

ومٚمق ظمرج سمٜمٞم٦م اًمتةخػم  ؛ر يتخٞمؾ ذم ٟمٗمةف أٟمف ًمٞمس سمٛمةخر وإٟمد ُمِمك ًمٞمٙمتة٥م عمةخّ وهذا ا, طمقا جٝمؿ 
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وُم٤م ضم٤مءت اًمنما ع إال  ألضمؾ  ,يم٤من ُمةؽميح اي٤مـمر إن يمة٥م أو مل يٙمتة٥م  .. وضمٕمؾ اًمٙمة٥م شمبٕم٤مً 

 ًمقىمع االيمتٗم٤مء سم٤مًمٜمقاُمٞمس.. وًمق يم٤مٟم٧م ُم٘مّمقرة قمغم ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م , اًمتٕمريػ سمد هل اًمدار اآلظمرة قمٚمٞمف 

 . ُمٚمخّم٤مً  اٟمتٝمك ( ًمقضمقد اعمّم٤مًمح ؛ احلٙمٛمٞم٦م اعمبدقم٦م اًمتل أهلؿ اهلل ُمـ أهلؿ ُمـ قمب٤مده هل٤م

ُمـ إقمٓم٤مء اًم٘مقة  ؛ سمد ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ؼ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً وُمـ ذًمؽ شمقًمٞم٦م ايٚم  :)وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر  

؛ ٜمٙمره قم٤مىمؾ وهذا ال ي, األقمغم ًمألدٟمك واألدٟمك ًمألقمغم  ؛ رون سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمضومٝمؿ ُمةخّ  ؛ اعمٕمٚمقُم٦م ذم اًمٙمقن

ىم٦م واًمرقم٤مي٤م واًمةقَ , ىم٦م ر ذم ُمّم٤مًمح اًمرقم٤مي٤م واًمةقَ وهق ُمةخّ , ٚم ؽ ؽ  اعمُ ٚمِ وم٢من ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اعمَ  ؛وم٢مٟمف اًمقاىمع 

ويٜمتٗمع  , وًمٙمـ سمد شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م ًمٜمٗمةف, وشمةخػم اعمٚمؽ ًمٚمرقم٤مي٤م ًمٞمس ُمـ أُمر اًمرقم٤مي٤م , ُمةخرون ًمٚمٛمٚمؽ 

 .ًمؽ االٟمتٗم٤مع اًمذي يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمتةخػم اًمرقم٤مي٤م سمحٙمؿ اًمتبع ال ألهنؿ اعم٘مّمقدون سمذ

اًمتةخػم إال  ظذاًمقضمف اًمقاطمد يِم٤مريمقن ومٞمف اعمٚمؽ ُمـ أٟمف ال يبٕمثٝمؿ  : وشمةخػم اًمرقم٤مي٤م قمغم وضمٝملم 

ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ ىمبقل أُمر  : يمد يٗمٕمٚمف اعمٚمؽ ؾمقاء , واًمتةخػم اًمث٤مين؛ ـمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤م دة قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذًمؽ 

ال يرشمٗمع هلؿ  ومٝمؿ أذالء أسمداً  ؛ عمٜمِمط واعمٙمروه , وهبذا يٜمٗمّمٚمقن قمـ شمةخػم اعمٚمقكاعمٚمؽ ذم اًمٕمرس واًمٞمرس وا

 مم آظمر ُم٤م ىم٤مًمف ٟمٗمع اهلل سمف . إ ...( ُمع طم٤مضم٦م اعمٚمقك اًمٞمٝمؿ رأس أسمداً 

                          

 (اإلكساكقةِ  اخلؾقؼةِ  وأفضلِ )

٤م , وُمـ ؿمقاهد ذًمؽ ُم٤م ذيمروه ذم طمٚمٞمتف وأذومٝم٤م وأيمٛمٚمٝم, وأشم٘مٜمٝم٤م وأطمةٜمٝم٤م  , أقمدهل٤م وأطمٙمٛمٝم٤م : أي  

س  ه ذم د  اًمنميٗم٦م مم٤م هق ُمٕمرور وُمِمٝمقر وُمذيمقر ذم ُمٔم٤مٟمف , وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ ىمُ 

وهذا اًمب٤مب ذيمر ومٞمف ومراؾم٦م أهؾ اًمٙمِمػ وومراؾم٦م , ذم اًمب٤مب اًمث٤مُمـ واألرسمٕملم وُمئ٦م  "اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م"

ن أقمدل : إىم٤مًم٧م احلٙمدء )وذًمؽ  ىمقًمف : ؛ وم٢مهن٤م ىمد تٓمل  ؛ ر اًمث٤مٟمٞم٦مسمخال وأن األومم ال تٓمل أسمداً , احلٙمدء 



- 131 - 
 

٘مٞم٦م وأطمٙمٛمٝم٤م أن شمٙمقن ٟمِم٠مة ص٤مطمبٝم٤م ُمٕمتدًم٦م  ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ وال سم٤مًم٘مّمػم , ًملم اًمٚمحؿ ورـمبف , سملم ايٚم  

سمحٛمرة وصٗمرة , ُمٕمتدل اًمِمٕمر  ـمقيٚمف , ًمٞمس سم٤مًمةبط وال سم٤م ٕمد اًم٘مٓمط , ذم  اًمٖمٚمظ واًمرىم٦م , أسمٞمض ُمنمسم٤مً 

اًمٗمتقر  واًمةقاد , ُمٕمتدل قمٔمؿ اًمرأس ,  إػًمٞمس سمذًمؽ اًمةقاد , أؾمٞمؾ اًمقضمف  أقملم , ُم٤م ٚم٦م قمٞمٜمف  ره محرة ,ؿمٕم

ؾم٤م ؾ األيمت٤مر , ذم قمٜم٘مف اؾمتقاء , ُمٕمتدل  اًمٚمب٦م , ًمٞمس ذم وريمف وال صٚمبف حلؿ , ظمٗمل اًمّمقت , ص٤مر ُم٤م 

ط اًمٙمػ , ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم شمرومف , سمِة  ـمقيؾ اًمبٜم٤من, و رىمتف ذم اقمتدال أمم٤م يةتح٥م همٚمٔمف  ؛ رّق  همٚمظ ُمٜمف وُم٤م

اًمّمٗمراء واًمةقداء , ذم ٟمٔمره ومرح و ور , ىمٚمٞمؾ اًمٓمٛمع ذم اعم٤مل ,  إػواًمْمحؽ إال قمٜمد احل٤مضم٦م , ُمٞمؾ ـمب٤مقمف 

 . (ال يريد اًمتحٙمؿ واًمري٤مؾم٦م قمغم أطمد , ًمٞمس سمٕمجؾ وال سمٓملء

يمد صح ؛ ف اًمٙمدل ذم اًمٜمِم٠مة ًم ومّمّح ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذٜم٤م حمٛمد ٚمؼ ٟمبٞمُّ وذم هذه اًمّمقرة ظُم : )ىم٤مل   

أُم٤م يمقن انٟمة٤من : ) مم أن ىم٤ملإ ( ,وسم٤مـمٜم٤مً  اًمٜم٤مس ُمـ مجٞمع اًمقضمقه فم٤مهراً  ًمف اًمٙمدل ذم اًمرشمب٦م , ويم٤من أيمٛمَؾ 

, ومٝمق اًمٜمٔمر ذم اعمٖمٞمب٤مت .. اًمٗمتقر واًمةقاد  إػومّمح٦م اًمٜمٔمر ذم األُمقر , وأُم٤م يمقن قمٞمٜمف ُم٤م ٚم٦م .. أقملم 

وم٤مطمتدل .. ومتقومػم اًمٕم٘مؾ , وأُم٤م يمقٟمف ؾم٤م ؾ األيمت٤مر  .. اقمتدال قمٔمؿ اًمرأس واؾمتخراج األُمقر ايٗمٞم٦م , وأُم٤م

 .األذى ذم اًمٖمٞمب٦م ُمـ همػم أصمر 

 ؛ سمخالر اًمٓمقل اًمزا د ذم اًمٕمٜمؼ, ًمٞمٝم٤م إاألؿمٞم٤مء ُمـ همػم ُمٞمؾ  ظذوم٤مالؾمتنمار .. وأُم٤م اؾمتقاء اًمٕمٜمؼ   

وم٤مؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمب٤مرة سم٤مًمقزن  .. ل اًمٚمب٦ماالؾمتنمار قمغم ُم٤م ال يٜمبٖمل ُمثؾ اًمتجةس , وأُم٤م اقمتدا ظذوم٢مٟمف يدل 

اًمذي سمف شم٘مع  اعمٜمٗمٕم٦م قمٜمد اعمخ٤مـم٥م , وأُم٤م ىمٚم٦م اًمٚمحؿ ذم اًمقرك واًمّمٚم٥م وهق ٟمٔمره ذم األُمقر اًمتل يتقرك 

وأُم٤م , وم٘مد شمٕمذر سمف ذم هم٤مًم٥م األُمقر .. وم٢مهن٤م إن يم٤مٟم٧م سمرزظمٞم٦م  ؛ قمٚمٞمٝم٤م ويٕمقل قمٚمٞمٝم٤م أن تٚمّمف ألطمد اًمٓمروملم

؛ ومٝمق اقمتدال انٟمة٤من ذم اًمؼمزظمٞم٤مت سملم اعمٕمٜمك واحلس .. لم اًمٖمٚمظ واًمرىم٦م اقمتدال اًمٚمحؿ ذم اًمرـمقسم٦م سم

 .يم٤مًمٚمحؿ سملم اًمٕمٔمؿ وا ٚمد 
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ومٝمل اًمٓمالىم٦م .. وأُم٤م يمقٟمف أؾمٞمؾ اًمقضمف , ومٝمق إىم٤مُمتف سملم اًم٘مبض واًمبةط  .. وأُم٤م اقمتدال اًمِمٕمر  

ومٝمق أن ال .. ٤مء اًمّمقت ومٝمق طمٗمظ اًمرس ذم ُمقضع ا ٝمر , وأُم٤م صٗم.. واًمبِم٤مؿم٦م  , وأُم٤م يمقٟمف ظمٗمل اًمّمقت 

ومٚمٓمالىم٦م اًمتٜم٤مول , وأُم٤م سمةط اًمٙمػ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُمـ همػم شمٕمٚمؼ , وأُم٤م ىمٚم٦م .. , وأُم٤م ـمقل اًمبٜم٤من  يزيد ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 

 .ومٞمتٙمٚمؿ ويْمحؽ سمحة٥م احل٤مضم٦م ؛ ومٜمٔمره ذم ُمقاىمع احلٙمٛم٦م .. اًمٙمالم واًمْمحؽ 

وذم ,  اًمٕمٚمقي اًمٕم٤مملَ  إػٜمقح ومٝمق أن يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ذم اًمّمٗمراء ا .. اعمرشملم  إػوأُم٤م يمقٟمف ُمٞمؾ ـمب٤مقمف 

الؾمتخراج ُم٤م ظمٗمل ومٞمف ُمـ ىمرة أقملم مم٤م حتج٥م اًمٓمبٞمٕم٦م أيمثر اًمٕم٘مقل ذم ؛  اًمةٗمكم اًمٕم٤مملَ  إػاًمةقداء ا ٜمقح 

ًمٞمف إومٝمق اؾمتجالب ٟمٗمقس اًمٖمػم .. ح و ور ف , وأُم٤م يمقٟمف ذم ٟمٔمره ومرَ عم٤م ؾمبؼ ذم أومٝم٤مُمٝمؿ ُمـ ذُم  ؛ اًمٜمٔمر ومٞمف 

ًمف ومٞمف , وأُم٤م يمقٟمف  ال وم٤م دةَ  ومٝمق اًمبٕمد قمـ يمؾ ُم٤م ال يٛمٞمٚمف إمم ُم٤م.. اًمٓمٛمع ذم اعم٤مل  سم٤معمحب٦م , وأُم٤م يمقٟمف ىمٚمٞمؾ

 .ومٝمق ؿمٖمٚمف سمٙمدل قمبقديتف ال سمؽ .. ًمٞمس يريد اًمتحٙمؿ قمٚمٞمؽ وال اًمري٤مؾم٦م 

مم أن ىم٤مل ... إ اً وال قم٤مضمز - األظمذ ُمع اًم٘مدرة ًمٞمس  يعَ : أي  - ؾ وال سمٓملءوأُم٤م يمقٟمف ًمٞمس سمٕمجِ  

ٜمف اًمنمع وىمبحف , وال ىمبح ي٘مع سم٤مضمتٜم٤مسمف ايػم ُمـ اهلل إال ُم٤م طمّة , ةـ  شم٘مع سمف اعمٜمزًم٦م قمٜمد اهلل ال طم: ُم٤م ُمٚمخّمف 

وهق اًم٘م٤م ؾ  ؛ حمْم٤مً  ومٝمق إُم٤م يٙمقن سم٤مـمٜمٞم٤مً ؛ اًمِم٤مرع  إػُمـ صمالصم٦م سم٤مًمٜمٔمر  وانٟمة٤من ال خيٚمق أن يٙمقن واطمداً 

واًمٕمدول قمـ ُم٤م أراد , اًمنمع يم٤مًمب٤مـمٜمٞم٦م مم شمٕمٓمٞمؾ أطمٙم٤مم إوهذا ي١مدي  , وومٕمالً  سمتجريد اًمتقطمٞمد قمٜمدٟم٤م طم٤مالً 

 .ومٝمق ُمذُمقم سم٤منـمالق قمٜمد يمؾ ُم١مُمـ .. مم هدم ىم٤مقمدة ديٜمٞم٦م ُمنموقم٦م إويمؾ ُم٤م ي١مدي , اًمِم٤مرع هب٤م 

ومٝمذا ؛ اًمتجةٞمؿ واًمتِمبٞمف  إػسمحٞم٨م أن ي١مديف ذًمؽ ؛  الً ُمت٘مق   ُمتٖمٚمٖمالً  حمْم٤مً  وأُم٤م أن يٙمقن فم٤مهري٤مً  

.. اًمِم٤مرع  منكطمٞمثد ؛ ُمـ اًمنمع قمغم ومٝمؿ اًمٚمة٤من  ٤م أن يٙمقن ضم٤مري٤مً ُمإو , ُمثؾ ذًمؽ ُمٚمحؼ سم٤مًمذم ذقم٤مً  أيْم٤مً 

ىم٤مل احلؼ شمٕم٤ممم ًمٜمبٞمف ؛ وسمف صح٦م حمب٦م احلؼ ًمف , سم٘مدم  , وهذه طم٤مًم٦م اًمقؾمط  ُم٤مً وىمػ ىمدَ .. وطمٞمثد وىمػ , ُم٣م 

وم٤مشمب٤مع اًمِم٤مرع ,    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ):  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مقل صذ

 .اٟمتٝمك ( وصح٦م اًمةٕم٤مدة اًمدا ٛم٦م, يقضم٥م حمب٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمب٤مد .. ىمتٗم٤مء آصم٤مره اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وا صذ



- 133 - 
 

 

 (اجلساكقةِ  الصورةِ  وأذِف )

ـَ  صذألٟمف ؛ أطمةٜمٝم٤م : أي    .. وأُم٤م ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمةالم , ف يمٚمّ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٓمل احلة

ؽم طمةٜمف , وإٟمد ؾُم  (ىمبٚمف وال سمٕمده ُمثٚمف أرَ  مل : )ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف  ؿّ أقمٓمل ؿمٓمر احلةـ , وُمـ صمَ 

عم٤م : )ًمتةتٓمٞمع رؤيتف األسمّم٤مر , وُمع ذًمؽ وم٘مد ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م طمة٤من سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف  ؛سم٤مهلٞمب٦م واًمقىم٤مر 

, وُمـ صمؿ  ُمـ ذه٤مب سمٍمي  ظمقوم٤مً ؛ وضٕم٧م يمٗمل قمغم قمٞمٜمل .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذمم أٟمقاره إٟمٔمرت 

 : ويرطمؿ اهلل ُمـ ىم٤مل ؿمٕمراً , ٞمف وؾمٚمؿ مل يٙمـ ًمف فمؾ اهلل قمٚم صذًمٚمٓم٤مومتف وٟمقراٟمٞمتف 

ـــــــــــَؾ  ـــــــــــالَ  دخ ـــــــــــؾ   دم افع ـــــــــــذي ط  اف

 

 يؿحـــــــــق وفألؽقـــــــــارِ  طـــــــــؾ   مـــــــــا فـــــــــفُ  

عم٤م اؾمتٓم٤مع أطمد .. قمٛمك قمٜمف آظمريـ أو , هذا وًمقال أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمؽم مج٤مل صقرشمف سم٤مهلٞمب٦م واًمقىم٤مر  

اهلل  صذُم٤م أدرك اًمٜم٤مس ُمٜمف : )ٕمْمٝمؿ ٟمٗمع اهلل سمف ىم٤مل سم ؿّ ًمٞمف هبذه األسمّم٤مر اًمدٟمٞمقي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م , وُمـ صمَ إاًمٜمٔمر 

ٛمقا ًمٞمٕمرومقا ىمدره ويٕمٔم  ؛ ومٝمق ٟمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ .. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إال قمغم ىمدر قم٘مقهلؿ اًمبنمي٦م , ومد فمٝمر هلؿ ُمـ ذًمؽ 

 .. إذ ًمق فمٝمر هلؿ ُمع قمدم ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤محل٘مقق ؛ومٝمق رمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هبؿ .. أُمره , وُم٤م ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمقره 

 .اٟمتٝمك ( .واًمرمح٦م ومٞمد ؾمؽم, ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمد فمٝمر ؛ واهلل شمٕم٤ممم أرؾمٚمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم , ٜم٦م هلؿ ًمٙم٤من ومت

ٟمف ُمـ يمالم اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م أويروى , اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ  صذوُم٤م أطمةـ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف  

 سمقهي٤م وٟمٗمع هبؿ :أم اعم١مُمٜملم ؾمٞمدشمٜم٤م قم٤م ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمـ أاًمّمديؼ 

ــــــــؽ وأمجــــــــَؾ  ــــــــرَ  ل مـ ــــــــط   ت ــــــــــلْ  ؿ  ظق

 

ــــــــــَؽ  وأـؿــــــــــَؾ   ــــــــــدِ  لْ  مـ ـــــــــــاءُ  تؾ  افـسـ

ــــــــًت   ــــــــزأً  خؾْؼ ـْ  م ـــــــــ ــــــــٍب  ــــــــــؾ   مـ  ظق

 

 تشــــــــاءُ  ـــــــــام ُخؾؼــــــــَت  ؿــــــــْد  ـلكــــــــَؽ  

اهلل قمٚمٞمف  صذيمد ىم٤مل ؛ ومال يٕمٚمٛمٝم٤م إال اًمٚمةف شمٕم٤ممم .. وأُم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م , وهذا ُمـ ىمبٞمؾ صقرشمف اًمٔم٤مهرة  

ؿ ىم٤مل وُمـ صمَ ,  شريبي  حؼقؼةً ً غرُ  ـيي ل يعؾؿي  ؛ ك قاً  باحل ى  ـيي بعثَ  والذيي »: وؾمٚمؿ ًمةٞمدٟم٤م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف 
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اهلل  صذاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٜمبل  صذُم٤م رأى أصح٤مب اًمٜمبل : )ؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم أويس اًم٘مرين ريض اهلل قمٜمف 

ـُ : )وم٘مٞمؾ  (فقمٚمٞمف وؾمٚمؿ  إال فمٚمّ  ـُ )ىم٤مل :  !(؟ ايب ىمح٤موم٦مَ  وال اسم    ( .!!! ىمح٤موم٦مَ أيب   وال اسم

 

 (الرباكقةِ  األرسارِ  ومعدنِ )

ال  اً ألٟمف ُمرآة ًمتجكم أ ار اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م , وأٟمقار اًمّمٗم٤مت اًمةٜمٞم٦م , ىمد أودع اهلل ظمزاٟم٦م أ اره أ ار

 أخَذ  فعؾمٌ ؛ ى شتي  عؾوماً  ريبي  ـيي أورثَ » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذشمبدو إال ًمديف , وال شمتجغم قمرا ةٝم٤م إال قمٚمٞمف , ىم٤مل 

واًمذي  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ, وىم٤مل  شوالعامِ  اخلاصِ  إػ هِ ن بت ؾقغِ أمرَ  , وعؾمٌ  ن فقهِ خرَ  وعؾمٌ  , هُ كتاكَ  علي 

 وال سيُف  ادحػوظُ  عؾقفا الؾوُح  ؾعي ل يطي  , أمةٍ  لِف أ لَف أ خؾَ   اهللَ إني » :  - ُمـ قمٚمقُمف قمٚمؿ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ

 العؾمِ  أكا مديـةُ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوىم٤مل  , شسوا ا خؾَ   اهللَ أني  تعؾمَ  لي  األمةِ   ذهِ  مني  أمةٍ  , وكل   الؼؾمِ 

 .  شال اَب  فؾقلِت ..  العؾمَ  أرادَ  ني فؿَ  ؛ا باهُب  وعلٌ 

إال , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أويت قمٚمؿ يمؾ رء  صذٟمف )إ : وىم٤مل احل٤مومظ اًمةٞمقـمل ٟمٗمع اهلل سمف ذم ايّم٤م ص

, ُمر ومٞمٝم٤م سم٤مًمٙمتدن هل٤م ًمٙمٜمف أُ  , ذم آظمر األُمر ويت قمٚمٛمٝم٤م أيْم٤مً إٟمف أ : وىمٞمؾ ,ايٛمس اًمتل ذم آظمر  ؾمقرة ًم٘مدن 

فا ال أعؾؿُ  الؼقامةِ  يومَ  بؿحامَد  ريبي  أمحُد »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح , وُمع هذا وم٘مد ىم٤مل 

 . شاآلنَ 

 ؽمىمٞم٤مً س ُمومب٤من سمذًمؽ أٟمف مل يزل ذم يمؾ ٟمٗمَ ؛  (ٺ ٺ ٿ ٿ): هذا وىمد أُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٠من ي٘مقل  

ًمٓمٞمٗم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ هل إمم أن يدظمؾ أهؾ ا ٜم٦م ا ٜم٦م ؛ ذم اًمٙمدالت واًمٕمٚمقم اًمتل ال شمتٜم٤مهك 

 ؛مل يٕمرومف .. وًمق ؾمئؾ اًمٚمقح اعمحٗمقظ قمـ ُم٤م ظمط ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ , ويب٘مك ُم٤م وراء ذًمؽ  , اًمٜم٤مر  وأهؾ اًمٜم٤مر

 هٙمذا ٟمبف قمغم ذًمؽ سمٕمض اًمٕم٤مروملم ٟمٗمع اهلل هبؿ  .
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 (االصطػا قةِ  العؾومِ  وخزا نِ )

يم٤من ال يٕمزب قمـ قمٚمٛمف ُمث٘م٤مل  .. ايالوم٦م سم٤مًمتبٕمٞم٦م ظذوذًمؽ أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م اًمروح اعمحٛمدي٦م ُمِمتٛمٚم٦م   

ُمـ طمٞم٨م سمنميتف  شدكقاكم بلمورِ  أعؾمُ  كتمي أ»:  وإن يم٤من ي٘مقل, ذرة ذم االرض وال ذم اًمةدء ُمـ طمٞم٨م ُمرشمبتف 

واًمرض٤م , واًمٚمٓمػ واًم٘مٝمر , هذه اًمرشمب٦م هل٤م انطمٞم٤مء وانُم٤مشم٦م ومٝمق ُمٚمٙمقيت اًمب٤مـمـ سمنمي اًمٔم٤مهر , و؛ 

ذم اًمٕم٤ممل ذم ٟمٗمةٝم٤م وسمنميتٝم٤م {ُمٙمتقسم٦م حت٧م  534ايمدل اًمٜم٘مص ص {ًمتتٍمر}ومجٞمع اًمّمٗم٤مت , واًمةخط 

 .ألهن٤م ُمٜمف  ؛ أيْم٤مً 

وم٢مٟمف سمٕمض ُم٘متْمٞم٤مت ذاشمف ؛ ال يٜم٤مذم ُم٤م ذيمرشمف .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضجره وضٞمؼ صدره  صذوسمٙم٤مؤه  

 بيَ  ريبي  هُ يَد  وضعَ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ٤مشمف , هذا ومم٤م حيةـ يمت٤مسمتف هٜم٤م سمٛمٜم٤مؾمب٦م عم٤م ذم األصؾ ىمقًمف وصٗم

وىمقل  , شواآلخرينَ  ليَ األوي  عؾمَ  فلورثـيي  ؛ كتػيي   ا بيَ بردَ  ُت فوجدي  -ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وال حتديد  - ثدييَ 

, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتح وم٤مه ًمٞمٚم٦م ان اء  صذن اًمٜمبل )إ : وهق ؾمٞمدي قمبداًم٘م٤مدر ا ٞمالين؛ سمٕمض ذريتف وورصمتف 

 . (ومٕمٚمؿ هب٤م ُم٤م هق يم٤م ـ أو يم٤من؛ وم٘مٓمرت ومٞمف ىمٓمرة ُمـ سمحر اًمٕمٚمؿ األززم 

ظمٞمف ذم أيمد ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ  ؛ وىمد ذيمر ؾمٞمدي اًمنميػ قمبد اًم٘م٤مدر اًمٕمٞمدروس ٟمٗمع اهلل سمف ذم سمٕمض يمتبف  

؛ ؽ رأى روطمف ذم ًمٞمٚم٦م اال اء واعمٕمراج ذم صقرة ُمٚمَ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذٟمف أيمت٤مب اًمةٚمةٚم٦م اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م 

ـم٤مًم٦م , ومل ٟمذيمره هٜم٤م ظمقر ان, ورده ذم يمت٤مب اًمةٚمة٦م اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م أ وذيمر ذم ذًمؽ طمديث٤مً , ومٕمرومف طمؼ اعمٕمروم٦م 

وذم , (  ڃ ڃ ڃ چ): اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل اعمذيمقرة ذم اًم٘مران ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  صذوروطمف ) : ىم٤مل

هؾ اعمحنم أوذيمر اًمةٞمقـمل ذم اعمٜمتٝمك أن اًمروح اعمذيمقرة ذم اآلي٦م ىمدر  ,١ميد ذًمؽ شمٗمةػم اًمبٞمْم٤موي ُم٤م ي

 .رسمٕم٦م آالر ؾمٜم٦م  أن ذم أرض اعمحنم سمٕمض ُمال ٙم٦م ظمٓمقة أطمدهؿ أو, وطمده 
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يمد ٟم٘مٚمف قمٜمف ص٤مطم٥م يمت٤مب  ؛ وهق ؾمٞمدي أمحد اًمروم٤مقمل ىمدس اهلل  ه؛ وىمقل سمٕمض ذريتف وورصمتف   

أؾمدء سمٕمدد مجٞمع ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ األُمؿ يمٚمٝم٤م وٟمب٤مت األرض وأؿمج٤مره٤م وأوراىمٝم٤م ن هلل : )إاعمٖمٜمؿ وقمٛمدشمف قمٚمٞمف 

وال يٙمقن اًمرضمؾ , شم٠ميمؾ وشمنمب وشمروث وشمٜمٙمح , ًمػ أُم٦م أُمئ٦م  واألُمؿ صمدن: ىم٤مل , وأصمدره٤م وأزه٤مره٤م 

ذم اًمةدء سمحر  وهلل) : ىم٤مل( وأرزاىمٝمؿ وآضم٤مهلؿ , هؿءويٕمرر يمالُمٝمؿ وصٗم٤مهتؿ وأؾمد, طمتك يٕمرومٝمؿ  رضمالً 

ُمـ  ىدرال يُ  , مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإًمف ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل اًمةدوات واألرض  , جيري يمجري٤من اًمري٤مح اًم٘م٤مصٗم٦م, ؾ رُم

وُم٤م ُمـ ؾم٤مقم٦م متيض ُمـ ًمٞمؾ أو : )ىم٤مل  (وهلل ؾمبح٤مٟمف سمٕمدد يمؾ ذرة ُمٜمف دٟمٞم٤م ُمثؾ دٟمٞم٤ميمؿ هذه, مم أيـ إأيـ وال 

وىمقم , وىمقم يدظمٚمقن ا ٜم٦م , ٛمر قمٚمٞمف ط يُ وسا, وُمٞمزان يٜمّم٥م , هن٤مر إال وهلل ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مُم٦م شم٘مقم قمغم أىمقام 

 .اٟمتٝمك ( قمدشم٤م ًمٜم٤م ومه٤م همػم ا ٜم٦م واًمٜم٤مر اًمٚمتلم أُ , يدظمٚمقن اًمٜم٤مر 

ًمق ؿمئ٧م أن : )وُمـ ذًمؽ ىمقل سمٕمض ذريتف وورصمتف ؾمٞمدي ا د اًمٕمٞمدروس قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر  

وىمقل قمٛمف ؟( , ًمٕمٚمقم هؾ ُمـ ُمب٤مرز ذم مجٞمع ا) : وىمقًمف,  (ًمٗمٕمٚم٧م .. جمٚمد ًمَػ أأصٜمػ قمغم طمرر األًمػ 

, وىمد  (ًمٗمٕمٚم٧ُم .. ًمػ سمٕمػم أُمئ٦م   (ٻ ٻ )أن أُمأل ُمـ شمٗمةػم  ًمق أردُت ) :ؾمٞمدي قمٛمر اعمحْم٤مر ٟمٗمع اهلل سمف 

وضمدٟم٤م ؛ ي٤م ذيػ : )رأى سمٕمض األذار ُمـ سمٜمل قمٚمقي سمٕمض أوًمٞم٤مء سمٚمدشمٜم٤م ُمـ سمٞم٧م أيب ومْمؾ ي٘مقل ًمف 

ؾ طمرر ُمٜمف ًمف ُمٕم٤من ذم ُمقضع همػم اعمٕم٤مين اًمتل ويم, ًمػ ًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين أُمئ٦م  حت٧م يمؾ طمرر ُمـ اًم٘مرآن أرسمع

 . (ًمف ذم ُمقضع آظمر

ًمػ أومٔمٝمر زم ُمٜمٝم٤م  ؛ ـمٚمٕمٜمل قمغم ُمٕم٤مين ؾمقرة اًمٗم٤محت٦مأإن اهلل : )وىم٤مل ؾمٞمدي قمكم ايقاص ٟمٗمع اهلل سمف 

 .اٟمتٝمك  (ُمئ٦م وؾمت٦م وشمةٕمقن قمٚمدً  ًمػ قمٚمؿ وشمةعأقمٚمؿ وأرسمٕملم 

 واهلل واؾمع قمٚمٞمؿ ., تبٕمف هذا وأؿمب٤مه ذًمؽ وٟمٔم٤م ره يمثػمة ال خيٗمك قمغم ُمـ شم 
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 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذوىمٗم٧م سمٕمد يمت٤مسم٦م هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٦م ذم يمالم أسمٞمض اًمقضمف اًمبٙمري حت٧م ىمقًمف  )لطقػة(         

أفَك أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ اًمتجكم ُم٤م هق إال أن وىمع , صمؿ : )وقمروم٧م ُم٤م طم٤مصٚمف ,  شرءٍ    ي كل  فتجذي »: 

 سمّمقرشمف ذم ًمقح اًم٘مقة اًمذايمرة اًمٜمبقي٦م وأذه٥م سم٘م٤مء ذًمؽ ُمٜمت٘مِم٤مً , ٕمزة انهلٞم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف أؾمت٤مر اًم

اهلل قمٚمٞمف  صذومٞمٙمقن اًمٙمِمػ األول ًمتٙمرُمتف ؛ مم ُمٜم٤مزل اًمٕمبقدي٦م إ وإرضم٤مقم٤مً , إىم٤مُم٦م ًمٜمقاُمٞمس اًمرسمقسمٞم٦م  ؛

اًمٖمرض ُمٜمف  إتٓك (قمغم إٟمٜم٤م إٟمد أذٟم٤م ًمٕمدم سم٘م٤م ف ذم اًمذايمرة وم٘مط, ٥م سمٕمد ذًمؽ عم٤م ىمررٟم٤مه اآلن واحلج  , وؾمٚمؿ 

. 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم إذا ىمٚمٜم٤م  صذوىمد ذايمرين سمٕمض األصح٤مب ذم أٟمف يٚمزم أن ية٤موي قمٚمٛمف  

 ( ؟.ٟمف  يٕمٚمؿ يمؾ رء: )إ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوًمف , ألن ذًمؽ هلل شمٕم٤ممم سم٤مألص٤مًم٦م ؛ سم٠مٟمف ال يٚمزُمف رء ُمـ ذًمؽ : فلج ته  

 اٟمتٝمك .. وم٠مقمجبف هذا ا قاب واؿمتٝمر  , وم٢مٟمف سم٢مقمالم اهلل وحتٞمٞمٓمف؛ و أطم٤مط سمف أ سم٤مًمتبٕمٞم٦م , ويمذا ُمـ قمٚمؿ ؿمٞمئ٤مً 

     

 (األصؾقةِ  الؼ ضةِ  وصاحِب )

وهق واليتف  ؛ وهق اعمةٛمك سمٛم٘م٤مم أو أدٟمك , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذاعم٘م٤مم اعمحٛمدي اي٤مص سمف  إػإؿم٤مرة 

ومٚمقاليتف اًمٕم٤مُم٦م اًمٗمٞمض  ؛واليتف اًمٕم٤مُم٦م  وهق ؛ واعم٘م٤مم اعمحٛمدي اًمث٤مين يةٛمك سمٛم٘م٤مم ىم٤مب ىمقؾملم, اي٤مص٦م 

طمة٥م ُمرشمب٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  وظمّمقص٤مً  اًمٜمبٞملم واعمرؾمٚملم واعمال ٙم٦م واألوًمٞم٤مء قمٛمقُم٤مً  ظذسمقاؾمٓمتف 

وذًمؽ ؛ وإٟمف ُمرؾمؾ ًمٚمٙمؾ ,   (ک ک گ گ گ)وىم٤مسمٚمٞمتف , وُمـ هٜم٤م انؿم٤مرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 : ؿمٕمرٌ , وُمبدأ اًمبداي٤مت , هل طم٘مٞم٘م٦م احل٘م٤م ؼ ومٛمـ طمٞم٨م طم٘مٞم٘متف اًمتل .. وأُم٤م همػمهؿ , فم٤مهر ذم اعمٙمٚمٗملم 

فـــــــؿْ  ـْ  وـؾ          مؾـــــــتِؿٌس  افؾــــــــفِ  رشـــــــقلِ  مـــــــ

 

ـــــاً   ـَ  ؽْرؾ ـــــ ـــــػاً  أو افبحـــــرِ  م ـَ  رْص ـــــدَيؿ مـــــ  اف
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ـــــــفُ  ـــــــؿْ  ؾضـــــــؾٍ  صـــــــؿُس  ؾنك ـــــــا ه        ـقاـُبف

 

 افظ َؾــــــــــؿِ  دم فؾـــــــــاسِ  أكقاَرهــــــــا يظفـــــــْرنَ  

وال يتّمػ هب٤م , هل أو أدٟمك  ؾمتخالر أيْم٤مً وال سم٤مال سم٤مً ومٚمقاليتف اي٤مص٦م اًمتل ال يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد وضمق         

 حاٌل   يي  » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذىم٤مل .. وال همػمه  همػمه وال يٓمٞم٘مٝم٤م قمغم شم٘مدير اًمٗمرض واًمت٘مدير ال اؾمتخالوم٤مً 

 ش ٌل مرَس  وال ك ي   »: , وٟمٗمك سم٘مقًمف  ش ٌل مرَس  وال ك ي   ٌب مؼري  ٌك مؾَ  ـي فقهِ ال يسعَ  وقٌت  »: أو ىم٤مل  ش  ريبي  معَ 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمقالي٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمقروصم٦م  صذف وإٟمد أقمغم ُمراشمبِ , ُمـ طمٞم٨م ٟمبقشمف ورؾم٤مًمتف  ٟمٗمةف أيْم٤مً 

وسمتٚمؽ ايالوم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٞمة٧م إال فمٝمقر اًم٘مٓم٥م سم٤مًمتٍمر اًمٕم٤مم  , وم٤ميٚمٞمٗم٦م ومٞمف هق انٟمة٤من اًمٙم٤مُمؾ  

اًمذات اعمةتجٛمٕم٦م ًمّمٗم٤مهت٤م , وم٤معمٔمٝمر  ظذ ؿهق قمٚمَ هم٤ميتف , وٟم٤مهٞمؽ هب٤م أن يتح٘مؼ سمٛمٔمٝمري٦م اؾمؿ ا الًم٦م اًمذي 

 , وإٟمد هق شمٕمٚمؼ ًمٞمس إاّل , وال شمةٛمٞم٦م  وال اشمّم٤موم٤مً  ُمٔمٝمري٦م وم٘مط ال حت٘م٘م٤مً : أقمٜمل  ؛ هذا االؾمؿ ُمٔمٝمري٦م األًمقهٞم٦م

 ال أص٤مًم٦م . ف اؾمتخالوم٤مً ُمرسمقسمَ : أي ؛ االؾمؿ  وص٤مر هق َُمٔمٝمرَ , ومّم٤مر االؾمؿ رسمف وُُمٔم ِٝمره 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤مًمقضمقب ذم ُمٕمٜم٤مه اًمال ؼ  صذ اعمحٛمدي٦م اي٤مص٦م سم٤مًمٜمبلوسم٤م ٛمٚم٦م وم٤مًمقالي٦م   

وُمٗمٞمْم٦م ًمٚمقالي٦م  , ومٙمذًمؽ اًمقالي٦م  اعمحٛمدي٦م اي٤مص٦م سمف.. ومٙمد أن اًمقضمقد اًمقاضم٥م ظم٤مص وُمٗمٞمض  ؛سمف 

اصمف بٕمٞم٦م , وورّ اصمف سم٤مًمتوإٟمد ًمقرّ , وم٤مًمقالي٦م اي٤مص٦م ال يتّمػ هب٤م أطمد ال سم٤مألص٤مًم٦م وال سم٤مالؾمتخالر  ؛اًمٕم٤مُم٦م 

 ال اي٤مص٦م سمف  اعمحجقرة قمٚمٞمف  اًمتل هل أو أدٟمك . , واليتف اي٤مص٦م سمف ُمـ اًمٕم٤مُم٦م سمف اًمتل هل ىم٤مب ىمقؾملم 

هق ؛ سمذًمؽ اًمٜمبل  ظم٤مص٤مً  أن ًمٙمؾ ٟمبل ُمـ هذه اًمقالي٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل هل اًمدا رة اًمٕمٔمٛمك وضمٝم٤مً  واعؾم

ألن اًمٜمبقة ؛ ومْمؾ ُمـ رؾم٤مًمتف أويمذًمؽ ٟمبقشمف , ٟمبقشمف إذ هل أومْمؾ ُمـ  ؛ واليتف اي٤مص٦م سمف ال يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد

ُمر سمتبٚمٞمٖمف ألُمتف سمف ذم ٟمٗمةف و أُ  ظمتّص وم٢مٟمف يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م اُ  ؛ وأذر اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمؿُّ  صذذم ذات اًمٜمبل 

 .اًمذي هق ُمٜمف رؾمقل 
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إذ هل ؛ ومٙمذًمؽ والي٦م اًمٜمبقة اي٤مص٦م سمف أطمرى وأومم .. ويمد أن سم٤مب اًمٜمبقة ُمةدود قمـ اًمٖمػم  ؛كعم 

وطم٤مًمتف ُمع ٟمٗمةف إن  , وم٢مهن٤م طم٤مًم٦م اًمٜمبل ُمع احلؼ شمٕم٤ممم , وٟمبقشمف طم٤مًم٦م ُمع ايٚمؼ إن يم٤من ُمرؾمالً ؛ أومْمؾ ُمٜمٝم٤م 

 .يم٤من همػم ُمرؾمؾ 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م ان اء  صذًمف  صم٤مسمت٦مٌ    (ڃ چ) سمة ًمٞمٝم٤م ذم اآلي٦مإأن ُمٜمزًم٦م اًم٘مرب اعمِم٤مر  واعؾم 

 أبقُت » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذمم ذًمؽ انؿم٤مرة سم٘مقًمف إو ,و ه وذم همػم ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م روطمف , ُمـ طمٞم٨م ذاشمف 

 : مم ذًمؽ يِمػم ىمقل اًم٘مٓم٥م اًمبٙمري ٟمٗمع اهلل سمف ؿمٕمراً إو,  شيي ـويسؼقي  ـيي يطعؿُ ,  ريبي  عـَد 

ـْ                      ُأبــــــــــــــــــرُصهُ  بـــــــــــــــــافعغِ  وَمـــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــفُ    حُيَجــــــــــــــــــُب  ٓ ؿــــــــــــــــــط   ؾعـْ

؛ األسمٞم٤مت اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م ظذ  ٤م هٜم٤م ذم ذطمٜم٤م اًمٙمبػمهذا وىمد أـمٚمٜم٤م اًمٙمالم ذم هذا اعمبح٨م سم٠ميمثر مم 

 .ًمٞمف ُمـ أراده إومٚمػمضمع 

طمٞم٨م ومٞمف ذيمر اًمقالي٦م ؛  "الز ر ال اسم"وًمٜمذيمر هٜم٤م ُم٤م ذيمره ؾمٞمدي قمبداًم٘م٤مدر اًمٕمٞمدروس ذم يمت٤مسمف  

اًمبٚمخل روي قمـ اًمِمٞمخ اًمٙمبػم اًمٕم٤مرر سم٤مهلل شمٕم٤ممم حمٛمد سمـ أمحد : )ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : ومٜم٘مقل  ؛اي٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م 

ومقاومٞمتف , ألرى اًمِمٞمخ قمبداًم٘م٤مدر ريض اهلل قمٜمف ؛ مم سمٖمداد وأٟم٤م ؿم٤مب إ: ؾم٤مومرت ُمـ سمٚمخ  ىمدس اهلل  ه ىم٤مل

 شم٘مدُم٧ُم .. ومٚمد ؾمّٚمؿ وهرع اًمٜم٤مس ًمٚمةالم قمٚمٞمف , ف وال رآين ىمبؾ ذًمؽ وُم٤م يمٜم٧م رأيتُ , يّمكم اًمٕمٍم سمٛمدرؾمتف 

اهلل ُمٙم٤مٟمؽ  رأىىمد ؛ خل ي٤م حمٛمد سمؽ ي٤م سمٚم   ُمرطمب٤مً  : » وىم٤مل ُمبتةدً  زمّ إوم٠مُمةؽ سمٞمدي وٟمٔمر  , قمٚمٞمف ومّم٤مومحتف

وارشمٕمدت  , قمٞمٜم٤مي ظمِمٞم٦م ومذروم٧م  , : ومٙم٤من يمالُمف ذًمؽ دواء ًمٚمجريح وؿمٗم٤مء ًمٚمٕمٚمٞمؾ  ىم٤مل, ش  َؽ وقمٚمؿ ٟمٞمتَ 

ال  ذم ىمٚمبل أُمراً  ووضمدُت , ٟمٗمز ُمـ ايٚمؼ  وم٤مؾمتقطمِم٧م  , وحمب٦م  وظمٗم٘م٧م أطمِم٤م ل ؿمقىم٤مً , ومرا يص هٞمب٦م 

 .ُم٤م زال ذًمؽ يٜمٛمق وي٘مقى وأٟم٤م أهم٤مًمبف  صمؿ,  قمٜمف ـ أن أقمؼم  طمِة أُ 

ومؼمز زم ُمـ ىمٚمبل ؿمخّم٤من سمٞمد أطمدمه٤م , ُمٔمٚمٛم٦م  مم داري ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦مً إىمٛم٧م .. ومٚمد يم٤من ذات ًمٞمٚم٦م 

, وهذا أطمد اعمال ٙم٦م اعم٘مرسملم , أٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م »: وم٘م٤مل زم ص٤مطم٥م ايٚمٕم٦م , وسمٞمد اآلظمر ظمٚمٕم٦م  , يم٠مس
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وٟم٤موًمٜمل ص٤مطمبف , صمؿ أًمبةٜمل شمٚمؽ ايٚمٕم٦م , ش ـ ظمٚمع اًمرىضوهذه ظمٚمٕم٦م ُم, وهذا يم٠مس ذاب اعمحب٦م 

وُم٘م٤مُم٤مت أوًمٞم٤مء اهلل , يُمِمػ زم قمـ أ ار اًمٖمٞمقب .. ومٚمد ذسمتف , واعمٖمرب  وم٠مض٤مء سمٜمقره اعمنمُق  , اًمٙم٠مس

 .وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمج٤م ٥م  , شمٕم٤ممم

وتْمع رىم٤مب , طم٤مًمف  ؾ أومٝم٤مم األومٙم٤مر ذمه , وشمَْم أىمدام اًمٕم٘مقل ذم     لُّ شمزِ  ُم٘م٤مُم٤مً  ومٙم٤من مم٤م رأي٧ُم  

ال شمة٤مُمتف ـم٤م ٗم٦م ُمـ , وشمدهش أسمّم٤مر اًمبّم٤م ر ألؿمٕم٦م أٟمقاره , وشمذهؾ أ ار اًمرسا ر ذم هب٤م ف , األوًمٞم٤مء هلٞمبتف 

, ًم٘مدر ذًمؽ اعم٘م٤مم  شمٕمٔمٞمدً ؛ ًمٔمٝمقره٤م قمغم هٞمئ٦م اًمرايمع   واًمروطم٤مٟمٞملم واعم٘مرسملم إال ظمرّ لماعمال ٙم٦م  اًمٙمروسمٞم

أو شمٍميػ  , ؿ ًمٕم٤مررأو قمٚمَ  , أو   عمحبقب , أو وص٤مل عمحدث, ًمقاصؾ  ُم٘م٤ممٍ  ويتح٘مؼ اًمٜم٤مفمر اًمٞمف أن يمّؾ 

,  ٠موُمٜمف ٟمِم, ه وُمق ٚمف ومجٚمتف وشمٗمّمٞمٚمف ويمٚمف وسمٕمْمف وأوًمف وآظمره ومٞمف اؾمت٘مر ومٛمبدؤُ  .. بأو متٙمـ عم٘مرّ , ًمقزم 

 .وسمف يمٛمؾ و وقمٜمف صدر 

صمؿ ,  أؾمتٓمٞمع ُمة٤مُمتتف وُمٙمث٧م ُمدة ال , ًمٞمفإاًمٜمٔمر  قىم٧ُم صمؿ ـمُ  , ًمٞمفإومٛمٙمث٧م ُمدة ال أؾمتٓمٞمع اًمٜمٔمر 

اهلل  صذوم٢مذا ومٞمف رؾمقل اهلل  ؛ سمٛمـ ومٞمف صمؿ سمٕمد ُمدة قمٚمٛم٧ُم , ـ ومٞمف وُمٙمث٧م ُمدة ال أقمٚمؿ سمٛمَ , ُمة٤مُمتتف  قىم٧ُم ـمُ 

وقمـ ؿمدًمف ٟمقح وُمقؾمك وقمٞمةك صٚمقات اهلل وؾمالُمف , وقمـ يٛمٞمٜمف آدم وإسمراهٞمؿ وضمؼميؾ , قمٚمٞمف  وؾمٚمؿ 

قمغم هٞمئ٦م احلٚم٘م٦م  س اهلل أرواطمٝمؿ ىمٞم٤مُم٤مً  قمٜمٝمؿ واألوًمٞم٤مء ىمدّ وسملم يديف أيم٤مسمر أصح٤مسمف ريض اهلل, قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذيم٠من قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم ُمـ هٞمبتف ؛ 

وممـ  , ويم٤من ممـ قمروم٧م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمقسمٙمر وقمٛمر وقمثدن وقمكم ومحزة واًمٕمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ

تةؽمي وشم٤مج اًمٕم٤مروملم أسمق اًمقوم٤مء قمروم٧م ُمـ األوًمٞم٤مء ُمٕمرور اًمٙمرظمل واًمرسي اًمة٘مٓمل وا ٜمٞمد وؾمٝمؾ اًم

ويم٤من ُمـ أىمرب اًمّمح٤مسم٦م , واًمِمٞمخ قمبداًم٘م٤مدر ا ٞمالين واًمِمٞمخ قمدي واًمِمٞمخ أمحد اًمروم٤مقمل ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

ي٘مقل  ومةٛمٕم٧م ىم٤م الً , ًمٞمف اًمِمٞمخ قمبداًم٘م٤مدر إويم٤من ُمـ أىمرب األوًمٞم٤مء , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمقسمٙمر  صذاًمٜمبل  إػ

اهلل قمٚمٞمف  صذمم رؤي٦م حمٛمد إواألوًمٞم٤مء اعمحبقسمقن , واألٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚمقن , ن إذا اؿمت٤مىم٧م اعمال ٙم٦م اعم٘مرسمق»: 
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؛ مم هذا اعم٘م٤مم إيٜمزل ُمـ ُم٘م٤مُمف األقمغم قمٜمد رسمف اًمذي ال يةتٓمٞمع اًمٜمٔمر  اًمٞمف أطمد .. وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ 

 إػصمؿ يٕمقد , ويٕمٚمق ُمٙم٤مهنؿ وُم٘م٤مُم٤مهتؿ سمؼميمتف  ,وشمزيمق أطمقاهلؿ سمٛمِم٤مهدشمف , ومتتْم٤مقمػ أٟمقارهؿ ًمرؤيتف 

 . شًمٞمؽ اعمّمػمإهمٗمراٟمؽ رسمٜم٤م و, ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م »ن : ومةٛمٕم٧م اًمٙمؾ ي٘مقًمق:  ىم٤مل  ,ش اًمرومٞمؼ األقمغم

, واظمتٓمٗمتٜمل قمـ يمؾ ُمقضمقد , ومٖمٞمبتٜمل قمـ يمؾ ُمِمٝمقد , صمؿ سمدت زم سم٤مرىم٦م ُمـ اًم٘مدس األقمٔمؿ 

إال وأٟم٤م ؾم٤م ر واًمِمٞمخ ومٚمؿ أؿمٕمر , , وأىمٛم٧م قمغم هذه احل٤مل صمالث ؾمٜملم  لمِ وأؾم٘مٓم٧م ُمٜمل اًمتٛمٞمٞمز سملم خمتٚمٗمَ 

متٞمٞمزي  زمّ إقمبداًم٘م٤مدر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مسمض قمغم صدري وإطمدى رضمٚمٞمف قمٜمدي واألظمرى ذم سمٖمداد , وىمد قم٤مد 

قمٜمؽ ُم٤م  وأؾمٚم٥َم , ؽ طم٤مًمؽ وأُمٚمٙمَ  , مم وضمقدكإك أن أردّ  ُمرُت ىمد أُ ؛ ي٤م سمٚمخل »: وم٘م٤مل زم , أُمري  ٙم٧ُم وُمٚمَ 

 .ش ىمٝمركَ 

ذم  اـمالقمف قمكمّ  ظذيدل  مم ذًمؽ اًمقىم٧م إظمب٤مراً إـ أول أُمري صمؿ أظمؼمين سمجٛمٞمع ُمِم٤مهدايت وأطمقازم ُم 

, مم ذًمؽ اعم٘م٤مم إاًمٜمٔمر  قىم٧َم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمبع ُمرات طمتك ـمُ صذ ٠مًم٧م رؾمقل اهلل ؾم»: س , وىم٤مل زم يمؾ ٟمٗمَ 

 وؾمبع ُمرات طمتك ؾمٛمٕم٧َم , ـ ومٞمف قمغم ُمَ  اـمٚمٕم٧َم  حتكوؾمبع ُمرات  , ُمة٤مُمتف قىم٧َم وؾمبع ُمرات طمتك ـمُ 

 ويمٜم٧ُم , ًمؽ شمٚمؽ اًمب٤مرىم٦م  اهلل ومٞمؽ ؾمبع ُمرات وؾمبع ُمرات وؾمبع ُمرات  طمتك الطم٧م   ًم٧ُم وىمد ؾم٠م, اعمٜم٤مدي 

اىمض  ؛ ٜمّل ي٤م سمُ , و ؽ ظمٚمٕم٦م ُمـ رضقاٟمفوأًمبَة , ُمـ حمبتف  يم٠مؾم٤مً  ف ومٞمؽ ؾمبٕملم ُمرة طمتك ؾم٘م٤مكَ ًمتُ ٠مؾم ُمـ ىمبُؾ 

 . اٟمتٝمكش مجٞمع ُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ اًمٗمرا ض

                          

 (ةِ السـقَ  وال فجةِ )

واًمرمح٦م ظمػم حمض , ىم٤مل ؾمٞمدي  ؟! يمٞمػ ال وهق رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم , ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف : أي

 (وٟمبٞمٜم٤م هق قملم اًمرمح٦م , ٚم٘مقا ُمـ اًمرمح٦ممجٞمع األٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمةالم ظُم : )ؾمت٤مذ أسمقاًمٕمب٤مس اعمرد ٟمٗمع اهلل سمف األ
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ويمؾ ُمرطمقم وُمةٝمقم , ظم٤مرضم٦م قمٜمف  وال رمح٦م , ومٝمق أصؾ اًمرمح٤مت ويٜمبققمٝم٤م.. واذا يم٤من قملم اًمرمح٦م , اٟمتٝمك 

 .ُمٜمف 

وأٟمف , ذاق ًمقٟمف إهذا وُمـ سمٕمض ُم٤م ذيمروه ُمـ هبج٦م صقرشمف اًمنميٗم٦م أٟمف يم٤من يزهر اعمٙم٤من اعمٔمٚمؿ ُمـ 

يم٤من وضمف : )وىم٤مل ومٞمف اًمّمديؼ واًمٗم٤مروق ريض اهلل قمٜمٝمد , شمةٓمع احلٞمٓم٤من ُمـ ٟمقر صمٖمره اًمنميػ .. ذا اسمتةؿ إ

اهلل  صذعم٤م رأي٧م  حمٛمد )وىم٤مل ضمرير سمـ قمبداهلل ريض اهلل قمٜمف  ( ,ارة اًم٘مٛمراهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمد صذرؾمقل اهلل 

٤م سمْمٞم٤مء سمرة ذم سمٞم٧م اًمةٞمدة قم٤م ِم٦م وم٠مسمٍمهت  إوؾم٘مٓم٧م  ( ,ًم٘مد رأي٧م وضمٝمف أطمةـ ُمـ اًمبدر.. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 . أصالً  ًمف فمٌؾ  رَ مل يُ  ..  ؿمٗم٤موم٤مً  ـمٚمٕمتف اًمنميٗم٦م , وعم٤م يم٤من ضمةٛمف اًمنميػ ٟمقراٟمٞم٤مً 

ويم٤من ؾمٝمؾ , ةٜم٦م ٦م ُمةتحَ حّ ذم صقشمف سمُ , قمذب اًمٙمالم , اًمٜمٓمؼ   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٚمقَ اهلل صذويم٤من  

وذم احلدي٨م اًمذي , ُمـ اهلل ُم٤م ال يبٚمغ صقت همػمه  يبٚمغ صقشمف يمراُم٦مً , أطمةـ اًمٜم٤مس ٟمٖمٛم٦م , ٜمف اًمّمقت ًمٞمّ 

كان ك قؽم و, حسن الصوت ,  حسن الوجه الي إ عث اهلل ك قاً ما بَ »  : ٟمس ريض اهلل قمٜمفأرواه اًمؽمُمذي قمـ 

 .مم همػم ذًمؽ ُمـ هبج٦م حم٤مؾمٜمف اًمنميٗم٦م إ ش حسـفم وجفاً أو , حسـفم صوتاً أ

, مل ي٘مدر قمغم ذًمؽ .. ٨م قمـ حم٤مؾمـ قمْمق ُمٜمف أن حيّمٞمٝم٤م مجٞمٕمٝم٤م بحراد اًمب٤مطم٨م اًمأوقمغم يمؾ طم٤مل ًمق  

 : اً مم ذًمؽ يِمػم ؾمٞمدي قمٛمر سمـ اًمٗم٤مرض ىمدس اهلل  ه سم٘مقًمف ؿمٕمرإو

ــــــــــذ ـِ  وظ ـــــــــــ ـــــــــــِفِ  واصــــــــــػقفِ  تػ          بحس

 

ـــــــك  ـــــــانُ  يػـ ـــــــفِ  افزم ـــــــا وؾق  يقصـــــــِػ  ل م

                           

 (العؾقةِ  والرت ةِ )

أن : وإيْم٤مح ذًمؽ سمٚمة٤من أهٚمف هق  شأفتخرُ  وبهِ  يي فخرِ  الػؼرُ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ ًمٞمٝم٤م سم٘مقًمفإاعمِم٤مر 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ واًمٜمبل, الق وم٤مهلل اؾمؿ عمرشمب٦م األطمدي٦م اًمتل هب٤م انـم؛ اهلل شمٕم٤ممم يم٤من ومل يٙمـ رء همػمه 
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ًمالؾمؿ  إذ ال يّمح أن يٙمقن ُمٔمٝمراً  ؛ هلٞم٤مً إ ومٚمف انـمالق اظمتّم٤مص٤مً , وم٢مٟمف ص٤مطم٥م ُم٘م٤مم أو أدٟمك ؛ ُمٔمٝمره 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ وهق  , إذ سم٤مًمٗم٘مر اًمت٤مم واًمةٕم٦م اًمت٤مُم٦م ؛ اًمٖمٜمل قمد ؾمقاه ًمذاشمف, ا ٤مُمع  ٛمٞمع األؾمدء 

واًمٔمٝمقر سمّمقرة أطمدي٦م ا ٛمع ال رشمب٦م ومقىمف  , إهلٞم٤مً  ا اعم٘م٤مم اظمتّم٤مص٤مً ص٤مطم٥م هذ.. ًمٙمقٟمف سمرزخ اًمؼمازخ 

 . أصالً 

                    

 (لقهِ إو مـهُ  ففمي ؛  هِ لوا ِ  حتَت  الـ قونَ  اكدرجِت  نِ مَ )

ومٝمؿ ُمٜمف  ؛ شالؼقامةِ  ي يومَ لوا ِ  حتَت  هُ دوكَ  ني ومَ  آدمُ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذيمد ىم٤مل ؛ اعمٕمٜمقي واحلز 

وٟمبٞمٜم٤م , ٚم٘مقا ُمـ اًمرمح٦م مجٞمع األٟمبٞم٤مء ظُم : )وُمٜمف ىمقل اًمٕم٤مرر اعمرد ىمدس اهلل  ه , ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم ذًمؽ يمد 

 : اً ي٘مل ٟمٗمع اهلل سمف ؿمٕمراًم٘مٓم٥م اًمّمد   ليمد ىم٤م (إذ ال همٜمك ألطمد قمـ واؾمٓمتف؛ ًمٞمف إوهؿ اًمٙمؾ , هق قملم اًمرمح٦م 

ــــــــــــــَت  ــــــــــــــاُب  وأك ــــــــــــــرىء أي   اهلل ب              ام

 

ـْ  أتــــــــــــاهُ    يــــــــــــدخُؾ  ٓ كَ ؽــــــــــــرِ  مــــــــــــ

 ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذُمٜم٤مؤه وظمٚمٗم٤مؤه وٟمقاسمف احل٤ميمٛمقن سمبٕمض ذا ٕمف وـمرىمف وألهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م أُ  

ف قمغم وىمد ٟمبّ  (ي٤م وًمد ذايت وواًمد ُمٕمٜم٤مي: )ي٘مقل ًمف آدم قمٚمٞمف اًمةالم إذا ًم٘مٞمف  ؿّ وُمـ صمَ , ومٝمق آدم األيمؼم احل٘مٞم٘مل 

 : سم٘مقًمف ؿمٕمراً ه س ُ  د  هذا اعمٕمٜمك ؾمٞمدي قمٛمر سمـ اًمٗم٤مرض ىمُ 

ـَ  ــــــــــــــُت  وإنْ  وإنْ           صــــــــــــقرةً  آدمَ  ابــــــــــــ

 

تْ  صــــــــاهدٍ  معـــــــــك ؾقــــــــفِ  ؾــــــــعْ    بــــــــلبقَّ

 :                              اً س  ه ذم مهزيتف اعمرومققم٦م ؿمٕمرد  وٟمحقه ىمقل اًمةٞمد ؾم٤ممل سمـ ؿمٞمخ٤من اًمٕمٚمقي احلةٞمٜمل ىمُ  

          رشـــــــــــقٌل  أكـــــــــــَت  ادرشـــــــــــؾغَ  ؾـــــــــــنػ

 

 إضـــــــــــقاءُ  ؽشـــــــــْتفؿُ  حؼـــــــــاً  مــــــــــَؽ  

ـــــــــــَت   ــــــــــــؾ   أصـــــــــــٌؾ  أك ــــــــــــؾٍ  فؽـ  أصـ

 

 آبــــــــاءُ  هــــــــؿْ  وإن ؾــــــــرعٌ  ظـــــــــَؽ  ؾؽــــــــؾ   

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورصمف ُمٜمف ذم  صذوإن يم٤من ٟمبٞمٜم٤م , ُمٜمف قمٚمؿ األؾمدء  يم٤من آدم قمٚمٞمف اًمةالم وارصم٤مً  ؿّ ُمـ صمَ و    

ًمذي هق وم٠مول طمّمقل ذًمؽ يم٤من ًمٚمٜمقر اعمحٛمدي ا؛ اًمٔم٤مهر ًمٙمـ سمٓمريؼ اًمؽمىمل واًمتدزم سمحة٥م اًم٘مبْمتلم 
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وهلل در , ص٤مر ُم٤مء هل٤م .. صٚمٝم٤م ُمٜمف أوعم٤م يم٤من , ُمـ احلؼ سمال واؾمٓم٦م  والً أومتٚم٘م٤مه٤م , ول األؿمٞم٤مء طم٘مٞم٘م٦م أ

 : ذ ىم٤ملإاًمبقصػمي 

ـــــــك آٍي  وــــــــؾ              بـــــــا افؽـــــــرامُ  افرشـــــــُؾ  أت

 

ـْ  اتصـــــــؾْت  ؾنكَّؿـــــــــا   بــــــــــؿِ  كــــــــــقِرهِ  ِمـــــــ

ؿْ             ـقاـُبفـــــــا هــــــؿْ  ؾضـــــــؾٍ  صــــــؿُس  ؾــــــنَنَّ

 

ــــــــْرنَ ُيظ  ــــــــا ف ــــــــاسِ  أكقاَرَه ــــــــؿِ  دم فؾـ  افظ ؾ

يٕمٜمل أن يمؾ ُمٕمجزة أشمك هب٤م يمؾ واطمد : ) -ذم ذح اًمؼمدة : أي  -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ُمرزوق رمحف اهلل  

ـَ  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذوم٢مٟمد اشمّمٚم٧م سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمقر حمٛمد .. ُمـ اًمرؾمؾ    : فىمقًمَ  وُم٤م أطمة

................................................. 

 

ـْ  اتصــــــؾْت  ؾنكَّؿــــــــا   بـــــــــؿِ  كـــــــــقِرهِ  ِمــــــ

  

وم٢مٟمد هل ُمـ : وًمق ىم٤مل , سمف ومل يٜم٘مص ُمٜمف رء  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يزل ىم٤م دً  صذوم٢مٟمف يٕمٓمل أن ٟمقره 

اهلل قمٚمٞمف  صذوإٟمد يم٤مٟم٧م آي٤مت يمؾ واطمد ُمـ ٟمقره , ع قمٚمٞمٝمؿ وىمد ال يب٘مك ًمف ُمٜمف رء ز  ًِمتقهؿ أٟمف وُ .. ٟمقره 

شمٚمؽ اًمِمٛمس  أٟمقارَ  - شمٚمؽ اًمٙمقايم٥م: أي  -ٔمٝمرن ألٟمف ؿمٛمس ومْمؾ هؿ يمقايم٥م شمٚمؽ اًمِمٛمس يُ ؛ ؾمٚمؿ و

ومٝمل قمٜمد همٞمب٦م اًمِمٛمس ؛ وإٟمد هل ُمةتٛمدة ُمـ اًمِمٛمس , وم٤مًمٙمقايم٥م ًمٞمة٧م ُمْمٞمئ٦م سم٤مًمذات  ؛ًمٚمٜم٤مس ذم اًمٔمٚمؿ 

سمٕمْمٝمؿ  وهلل درُّ , ف ٔمٝمرون ومْمٚمَ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟمقا يُ  صذويمذًمؽ األٟمبٞم٤مء ىمبؾ وضمقده  , شمٔمٝمر ٟمقر اًمِمٛمس

 : طمٞم٨م ىم٤مل

ـــــننْ  ــــــاءَ  ؾ ــــــاءِ  بعـــــَد  جــ ــــــراً  إكبقـ ــــــــ  ممخَّ

 

ـــــــْد   ـــــــانَ  فؼ ـــــــَؾ  ـ ــــــــاءِ  ؿب ــــــــا إكبقـ مـ  مؼدَّ

ـــــاكقا  ـــــفُ  وـ ـــــاُب  ف ـــــِب  دم احُلجَّ ـــــدى مقـ  اهل

 

ــــــــــــاِب  ؽــــــــــــروَ  وٓ  مـــــــــــــا أنْ  فؾُحجَّ  تتؼدَّ

ـِ  ؿــــــــاةَ  أؿــــامَ                اظقجاِجفــــــــا بعــــــَد  افديـــــــ

 

ـْ   مــــــا ــــــانَ  مـــــا أظـــــقجَّ  مـــــا بعـــــِدهِ  ؾِؿـــــ  ؿق 

اهلل قمٚمٞمف  صذمم سمٕمض ذًمؽ يِمػم ُم٤م ورد ُمـ ىمقل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمةالم ًمٚمٜمبل إو) : ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف 

اًمةالم قمٚمٞمؽ ي٤م  , اًمةالم قمٚمٞمؽ ي٤م آظمرُ  , اًمةالم قمٚمٞمؽ ي٤م أوُل :  إن اهلل أُمرين أن أصكم قمٚمٞمؽ هٙمذا»: وؾمٚمؿ 
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ـُ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمقاضمٝم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة  صذ اًمٜمبل ظذوهبذا يم٤من يةٚمؿ  ,  شفم٤مهرُ  اًمةالم قمٚمٞمؽ ي٤م , سم٤مـم

 . (دس  مه٤مؾمٞمدي اًم٘مٓم٥م اًمّمٗمل اًم٘مِم٤مر وؿمٞمخف اًمِمٜم٤موي ىمُ 

 يراده يمالُم٤مً إٟمٗمع اهلل سمف سمٕمد  "اًمةٚمةٚم٦م اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م"ومم٤م يٗمّمؾ سمٕمض إمج٤مل ُم٤م شم٘مدم ُم٤م ىم٤مًمف ذم يمت٤مب  

, ُمـ اهلل  ُمةتٗمٞمْم٤مً  : أيش ك قاً  كـُت » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ واًمدًمٞمؾ قمغم  ىمقًمف: )٦م يتٕمٚمؼ سمد ذيمره ذم ا ٛمٚم

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ص٤مطم٥م اًمٜمبقة  صذ سمؾ أظمؼم أٟمف , وال ُمقضمقداً  ٟمة٤مٟم٤مً إ يمٜم٧م: وًمذا مل ي٘مؾ  , قمغم ظمٚم٘مف وُمٗمٞمْم٤مً 

واًمذي ٟمةخف ُمـ ذقمف  , وفم٤مهراً  وسم٤مـمٜم٤مً  وآظمراً  ومٝمق ص٤مطم٥م اًمنمع أوالً ؛ ىمبؾ وضمقد األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم 

, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذيمد صمب٧م سمٕمد وضمقده ؛ وأسم٘مك ُم٤م أراد اهلل أن يب٘مك ُمٜمف , اعمت٘مدم ُم٤م أراد اهلل أن يٜمةخ ُمٜمف 

وم٤مقمت٘م٤مد األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ , ويم٤من اعمٜمةقخ ُمـ األطمٙم٤مم ظم٤مص٦م ال ُمـ األصقل 

وذًمؽ ال ي٘مدح ذم وضمقد , الظمتالر أُمزضم٦م األُمؿ ؛ تٚمٗمقن ذم اًمنما ع ًمٙمٜمٝمؿ خم, أمجٕملم ُمتحد ذم اًمتقطمٞمد 

سمجةٛمف ُمـ ًمدن  ألٟمف ًمق يم٤من ُمقضمقداً ؛  وروطم٤مً  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من ضمةدً  صذاألصؾ وفمٝمقره 

اهلل قمٚمٞمف  صذومت٘مدُمف , ومٞمٚمزم أن ال يبٕم٨م أطمد ُمـ األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ؛ ًمٙم٤من ُمـ سمٕمده حت٧م ذيٕمتف .. آدم 

 ومل شمٕمؿّ , هلٞم٦م ذم ذًمؽ إًمٔمٝمقر طِمَٙمؿ ؛ مم أىمقام خمّمقص٦م إوسمٕم٨م األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم  , ٜم٤ماٟمسمدأل وؾمٚمؿ روطم٤مً 

 .اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ قمـ اًمٜمبل: يٕمٜمل ؛ ًمتح٘مٞمؼ ٟمٞم٤مسم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ  ؛ طمدأرؾم٤مًم٦م 

ٞم٘مرر ذقمف وم؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذٙمؿ قمٞمةك قمٚمٞمف اًمةالم طملم يٜمزل آظمر اًمزُم٤من سمنمقمف وًمذا حَي  

مم إة٥م يمؾ ذع ٟمُ .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوضمقده  الً ٤م مل يت٘مدم ذم قم٤ممل احلس أوّ اًمنميػ ذم اًمٔم٤مهر , ًمٙمـ عمّ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ):  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ ٕم٨م سمف وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ذقمف ُمـ سمُ 

 ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ رؾمقل اهللوهق ذع , ألن هداهؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ؛ ومبٝمؿ اىمتده : ومل ي٘مؾ   (ۆئ

ڈ ژ ژ ):  تًٚػوىم٤مل اهلل , اًمزم ذقمؽ اًمذي فمٝمر سمف ٟمقاسمؽ ىمبؾ فمٝمقر ضمةدك اًمنميػ : وم٤معمٕمٜمك 

 .ألن أصٚمف ُمـ  اهلل شمٕم٤ممم ال سم٤مشمب٤مع أطمد ُمـ األٟمبٞم٤مء ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٠مُمقر سم٤مشمب٤مع اًمديـ  صذومٝمق (  ڑ ڑ
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ًمٙمـ ًمٞمس هق ُمـ , ُمٜمتنم يمثػم ُمٕمٚمقم  همػم جمٝمقل .. ٤مهر وايالر ذم هذه اعمة٠مًم٦م قمٜمد قمٚمدء اًمٔم 

وإٟمد هق ديدن , سمؾ هق ومتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ سمال حم٤مل , وال حتتف ـم٤م ؾ ًمٚمٕمقام , اًمٕمٚمدء اعمتبحريـ اعمح٘م٘ملم سمب٤مل 

 اٟمتٝمك .( ومجزاهؿ اهلل قمـ األُم٦م ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ؛ اعمتقؾمٓملم واًمٙمؾ ذم ذًمؽ قمغم ساط ُمةت٘مٞمؿ 

: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمحٞمح صذ  وىمقًمف,   (ۆ ۈ ۈ) : فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم (تـ قه) 

مم يمؾ خمٚمقق ُمـ احلٞمقاٟم٤مت إاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمبٕمقث  صذيٕمٓمل يمقٟمف ..  شاخلؾ  كافةً  إػ رسؾُت وأُ »

وُم٤م ذاك إال , وىمد شم٘مدم سمٕمض ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ  واًمٜمب٤مشم٤مت وا ددات , وال ُم٤مٟمع ُمـ إضمرا ٝمد قمغم فم٤مهرمه٤م ,

٧م فمقاهر اًمٙمت٤مب واًمةٜم٦م قمغم أٟمف طمل قم٤ممل ىم٤مدر ُمريد ٟم٤مـمؼ وإن شمٗم٤موشم٧م ُمراشم٥م طمٞم٤مهت٤م أن يمؾ خمٚمقق دًم

ػ وم٢من انٟمة٤من اعمٙمٚمّ ؛ سمحة٥م قم٤معمف وـمقره وُمرشمب٦م يمدالشمف  ٙمٚمػ شمٙمٚمٞمٗم٤مً ومّمح أن يُ ؛ وإدرايم٤مهت٤م وسم٘مٞم٦م يمدالهت٤م 

ومٞمب٤مح هلذا ُم٤م  ؛ ٓمراراً واض ومراده سمحة٥م اظمتالر أطمقاهلؿ ذم اًمقؾمع اظمتٞم٤مراً أخيتٚمػ شمٙمٚمٞمػ  سم٤منمج٤مع أيْم٤مً 

 .حيرم قمغم ذًمؽ , وقمغم هذا وم٘مس سم٘مٞم٦م األطمٙم٤مم 

يدل قمغم أن ..  شالتس قِح  إال بؼؾةِ  وشقجةٌ  طعتي وال قُ ,  عضاةٌ  دتي ِض وال عُ , َصقيٌد  قَد ما ِص »: وطمدي٨م 

ويٕمٗمق قمـ  ضمقزي سمد ي٘متْمٞمف اًمٕمدل انهلل.. ٚمػ سمف  ومٞمد يمُ ومٛمـ ىمٍّم  ؛اًمتٙمٚمٞمػ ًمة٤م ر األؿمٞم٤مء يمثرة اًمتةبٞمح 

يمثػم , وُمـ ؿمقاهد اًمدال ؾ ذم ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ ىمدس اهلل  ه ذم اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م حت٧م ىمقًمف 

يمد ؛ وًمٞمس هذا اًمتةبٞمح سمٚمة٤من احل٤مل , هذا اًمتةبٞمح : ) ُم٤م ُمٚمخّمف ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): شمٕم٤مًمةك 

ال يمؾ خمٚمقق ًمف إ٘م٤مم اًمٕمب٤مدة واًمِمٝمقد وم٤مًمٕم٤ممل يمٚمف ذم ُم ؛ي٘مقًمف أهؾ اًمٜمٔمر ممـ ال يمِمػ ًمف سمؾ هق سمٚمة٤من اعم٘م٤مل 

وًمٞمس إال اًمٜمٗمقس اًمٜم٤مـم٘م٦م انٟمة٤مٟمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م ظم٤مص٦م ُمـ أقمٞم٤من أٟمٗمةٝمؿ ال ُمـ طمٞم٨م , اًمتٗمٙمر  ظذىمقة 

أال شمراه٤م  , ح٦م ٟم٤مـم٘م٦موم٠مقمْم٤مء اًمبدن يمٚمٝم٤م ُمةب  ؛ وم٢من هٞم٤ميمٚمٝمؿ يمب٤مىمل اًمٕم٤ممل ذم اًمتةبٞمح واًمةجقد  ؛ هٞم٤ميمٚمٝمؿ

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ا ٚمقد واأليدي واألرضمؾ واألًمةٜم٦م واًمةٛمع واًمبٍم ومجٞمع  اًمٜمٗمقس اعمةخرة هل٤م ظذشمِمٝمد 

 ( .وم٤محلٙمؿ هلل اًمٕمكم اًمٙمبػم؛ اًم٘مقى 
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اًمثٜم٤مء  إػ وم٠مطمبقه واٟمبٕمثقا, وؾمجقد ذايت قمـ دمكم هلؿ , وهذا اًمتةبٞمح ومٓمري : ) وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر 

٦م اًمتل أىم٤مُمٝمؿ اهلل ومٞمٝم٤م سمحٙمؿ االؾمتح٘م٤مق قمٚمٞمف ُمـ همػم شمٙمٚمٞمػ وُمِم٘م٦م سمؾ اىمتْم٤مء ذايت , وهذه اًمٕمب٤مرة اًمذاشمٞم

 . اٟمتٝمك(اًمذي يةتح٘مف

وال , ٟمة٤من إال ومجٞمع أضمزا ف ُمةبح٦م سمحٛمد اهلل إومد ُمـ : ) "اًمٗمتقطم٤مت"وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ُمـ  

اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م اعمٙمٚمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م ظمٚم٘مٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م يمة٤م ر  حتك, اهلل  ظذة ُمـ ىمقاه إال وهل ٟم٤مـم٘م٦م سم٤مًمثٜم٤مء ىمقّ 

 قمٜمٝم٤م ومد قمَم وظم٤مًمػ األُمر واطمد ُمـ هذه ا ٛمٚم٦م اعمٕمؼّم  ؛ هلل ُمةبح٦م أيْم٤مً .. هق ُمٚمٙمٝم٤م ضمةده٤م اًمذي 

 مم آظمر ُم٤م أـم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف .إ ...( سم٤منٟمة٤من

ن إٟمف أوهق ؛ ًمٙمـ هٜم٤مك ٟمٙمت٦م  , ٟمف حيّمؾ ًمٚمة٤مًمؽ ؾمدع ذًمؽ ُمـ مجٞمع اعمقضمقداتأ اعؾم)لطقػة(                

, ىمٞمؿ ًمف ذم اعمقضمقدات أٟمد ذًمؽ طم٤مًم٦م إو ,ومٙمِمٗمف ظمٞم٤مزم ال طم٘مٞم٘مل  .. ٚمٞمفؾمٛمٕمٝم٤م ُمِمتٖمٚم٦م سم٤مًمذيمر اًمذي هق قم

وم٢مٟمف إن همٛمض قمٞمٜمٞمف : سمٕمٞمٜمف  ذا ؿم٤مهد ؿمٞمئ٤مً إوُمثٚمف , ومٝمق اًمٙمِمػ اًمّمحٞمح .. ن ؿمٝمد ومٞمٝم٤م شمٜمققم٤مت االذيم٤مر إو

وهذا هق اًمٗمرق سملم اًمٙمِمػ احلز و  , وم٤مًمٙمِمػ صحٞمح .. وإن مل يبؼ, ومٝمق ظمٞم٤مل .. وسم٘مل ًمف ؿمٝمقد ذًمؽ 

 ايٞم٤مزم .                                                       

وأٟمف جيقز أن يٙمقن ذم اعمٗمْمقل ظمّمٚم٦م , إن قمٞمةك قمٚمٞمف اًمةالم يم٤من أزهد األٟمبٞم٤مء : )ىمٞمؾ  آخر( )تـ قه  

م قمٚمٞمف اًمّمالة واًمةال اً ن ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدأل؛ وومٞمف سمح٨م : ), ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمتح٘مٞمؼ  (ال يقضمد ُمثٚمٝم٤م ذم اًمٗم٤مضؾ

ٝمؿ ُمـ طمتك ُمٜمع سمٕمُْم , وُم٤م زاغ سمٍمه وُم٤م ـمٖمك ًمدهي٤م , ًمٞمٝم٤م إقمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م سمحذاومػمه٤م ومٚمؿ يٚمتٗم٧م  رض٧م  قمُ 

ن أسم٠من ال ىمٞمٛم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م قمٜمده طمتك يزهد ومٞمٝم٤م , وهذا سمٜم٤مء قمغم  الً ُمٕمٚم   ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذإـمالق اًمزهد قمٚمٞمف 

 .ف سمٕمْمٝمؿ ٟمٗمع اهلل هبؿ هٙمذا ٟمبّ  (ومٞمجقز اشمّم٤مومف سمف .. سم٠مٟمف قمدم اعمٞمؾ سم٤معمرة رس  ُم٤م ًمق ومُ , أاًمزهد طمبس اًمٜمٗمس 

 أني  أحتب   »: إن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ًمؽ  : أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمةالم ىم٤مل) : وهمػمه "اًمِمٗم٤مء"ذم يمت٤مب و

؛ ولؾدكقا  ما يي ؛  يا جزيُل  »: وم٠مـمرق ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل ش؟ َت كـي  حقُث  َك معَ  وتؽونَ  , ذ  اً  اجل اَل   ذهِ  لَك  أجعَل 
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 : وم٘م٤مل ًمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمةالم ش هُ لَ  ال عؼَل  ني فا مَ وؿعُ  وقدي ,  هُ لَ  ال ماَل  دني  وماٌل ,  لهُ  ال دارَ  ني مَ  ارُ الدكقا د

وم٤مظمت٤مر  شفلشؽرَ  يوماً  وأش عَ  , فلصزَ  يوماً  أجوعَ  أني  أريُد » : , وذم رواي٦م أظمرى (صمبتؽ اهلل سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م)

, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٔمٝمر ًمٚمٙمدل  صذال ألٟمف إ, وُم٤م ذاك  اً اضٓمرار ال اً ومٙمالمه٤م ًمف يم٤من اظمتٞم٤مر, اًمٗم٘مر واًمٖمٜمك 

يمد ي٘متْمٞمف ُم٘م٤مم  ؛ا ٤مُمع سملم ُمٓمٚمع ا دل وا الل , ُمٕمتدل ذم األطمقال , ُمتقؾمط سملم ايقر واًمرضم٤مء 

 .اًمرض٤م سم٤مًم٘مْم٤مء 

ف اًمةالم ُمتقاصؾ االطمزان , وقمٞمةك قمٚمٞم , يمثػم اًمتبةؿ, نم اًمبِ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دا ؿَ  صذواذا يم٤من  

مم مجع إ ُمبٕمقصم٤مً  {يٛمتٜمع}يم٤من وًمذا يم٤من يٛمتٜمع قمـ يمثػم ُمـ متتٕم٤مت احلالل , وأيْم٤مً , يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ايقر 

ًمٙمٜمٝمؿ  , ًمٞم٘متدوا سمف , وًمذا فمٝمرت اًمرهب٤مٟمٞم٦م ومٞمٝمؿ؛ وم٠مفمٝمر يمدل اًمزهد ومٞمٝمؿ  ؛حمّمقر ُمـ أرسم٤مب ا ٤مه واعم٤مل 

 .اسمتدقمقه٤م وُم٤م رقمقه٤م طمؼ رقم٤ميتٝم٤م 

ُمر وىمد أَ , وهق اًمرمح٦م ًمٚمٕم٤معملم , ًمٕم٤مُم٦م ايٚمؼ  ومٙم٤من ُمبٕمقصم٤مً .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذد وأُم٤م ٟمبٞمٜم٤م حمٛم 

 واؾمٕم٤مً  ٙم٤مً وُمةٚمَ  ضم٤مُمٕم٤مً  وم٤مظمت٤مر ـمري٘م٤مً ؛    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): احلؼ ًمف أن ي٘مقل ًمٚمخٚمؼ 

وُمٚمقيمٝمؿ , وهمٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ , وضٕمٞمٗمٝمؿ وىمقهيؿ , صٖمػمهؿ ويمبػمهؿ ؛ يةع ايٚمؼ يمٚمٝمؿ أن يتبٕمقه 

 .ل واًمٕمٞمش اًمٓمري ٜمِ ـم٥م ا َ ومت٤مرة  ي٠ميمؾ ظمبز اًمِمٕمػم اًمٞم٤مسمس واًمتٛمر اًمردي , وشم٤مرة ي٠ميمؾ اًمرّ ؛ يمٝمؿ وصٕمٚمق

اًمرسا ر وومرؿمف  ظذؼ اًمٓم٤مهر , وشم٤مرة يرىمد وشم٤مرة يٚمبس اًمثقب اًمٗم٤مظمر وأظمرى يٚمبس اًمٙمة٤مء ايٚمِ  

يٙمتٗمل سم٤مًم٘مٚمٜمةقة , وشم٤مرة وأظمرى , احلّمػم واًمؽماب , وشم٤مرة يٚمبس اًم٘مٚمٜمةقة ُمع اًمٕمدُم٦م  ظذاًمثٞم٤مب , وشم٤مرة 

 .وأظمرى ُمع مج٤مقم٦م  ر , وشم٤مرة يٛمٌم ُمٜمٗمرداً ردِ وأظمرى يريم٥م اًمبٖمؾ واحلدر ورسمد يُ , س يريم٥م ا ٛمؾ واًمٗمرَ 
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ـّ وشم٤مرة يّمقم طمتك يُ   ـّ ٗمٓمر طمتك يُ أٟمف ال يٗمٓمر , وأظمرى يُ  ٔم ؛ ويمذا ذم صالة اًمٚمٞمؾ  ,أٟمف ال يّمقم  ٔم

ورسمد  , ٔمـ أٟمف ال يّمكم , وُمع هذا ُم٤م أطمٞم٤م اًمٚمٞمؾ يمٚمفيٜم٤مم طمتك يُ  ٔمـ أٟمف  يرىمد , وأظمرىومت٤مرة يّمكم طمتك ال يُ 

 .عمت٤مسمٕم٦م مجٞمع األُم٦م  وهتقيالً , ًمألُم٦م  وُم٤م ذًمؽ يمٚمف إال شمةٝمٞمالً , وم٠مداه٤م ذم اًمٜمٝم٤مر ؛ رىمد قمـ صالة اًمتٝمجد 

ًمالومت٘م٤مر  إفمٝم٤مراً ؛ احلؼ , وأظمرى ي٘مؽمض ُمـ هيقدي  بٌْكاؾمتٖمٜم٤مء ؛ وشم٤مرة يٕمٓمل قمٓم٤مء اعمٚمقك 

يم٤من  ؿّ قج وال طمرج , وُمـ صمَ وـمري٘متف ؾمٛمح٦م ال ومٞمٝم٤م قمِ , ُمع ايٚمؼ , يمؾ ذًمؽ ًمتٙمقن ذيٕمتف ؾمٝمٚم٦م  ٤مً وشمقاضٕم

 وأصومُ ,  وأكامُ  فلقومُ .. ا أكا أمي »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذىم٤مل ؛ اًمتِمدد ذم اًمٕمب٤مدة ُمٜمٝمل قمٜمف يم٤مًمؽماظمل قمٜمٝم٤م 

 . احلدي٨َم  ش...وأفطرُ 

قمـ ؾمٞمدي  "اصدرر اًمٖمقّ "٘مٓم٥م قمبداًمقه٤مب اًمِمٕمراين ذم ٟم٘مؾ ؾمٞمدي اًم عؾقفا( التـ قه يـ غي )مفؿة 

يمٞمػ : )وم٘مٚم٧م ًمف  (ُمـ ٟمبل أو همػمه ال دمٕمؾ سمٞمٜمؽ و سملم اهلل واؾمٓم٦م أسمداً ):  اص ٟمٗمع اهلل هبد أٟمف ىم٤ملقمكم ايقّ 

يدن وم٢مذا وىمع ان؛ اهلل شمٕم٤ممم ال إمم ٟمٗمس  إػ اًمرؾمقل إٟمد هق واؾمٓم٦م سملم اًمٕمبد ورسمف ذم اًمدقمقة ألنّ )ىم٤مل :  !(؟

 إػ شمٕم٤ممم أىمرَب  وص٤مر احلؼُّ , ارشمٗمٕم٧م واؾمٓم٦م اًمرؾمقل قمـ اًم٘مٚم٥م إذ ذاك  .. اًمذي هق ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمب٤مده

اًمٕمبد ُمـ ضم٤مٟم٥م  ظذاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إال طمٙمؿ انوم٤مض٦م  صذومل يبؼ ًمٚمرؾمقل , اًمٕمبد ُمـ ٟمٗمةف وُمـ رؾمقًمف 

س اًمرؾمقل شمٖم٤مر ُمـ أُمتف أن ي٘مٗمقا ُمٕمف دون اهلل ومٜمٗم   ؛ يمد ذم طم٤مل اعمٜم٤مضم٤مة ذم اًمةجقد ؾمقاء؛ اًمتنميع و االشمب٤مع 

ويمد أؿم٤مر إًمٞمف ىمقًمف , يمد طمّمؾ ًمف األضمر قمغم ذًمؽ  ؛ وم٢مٟمف يٕمٚمؿ أن ُم٘مّمقد اًمتنميع طمّمؾ سم٤مًمتبٚمٞمغ ؛ شمٕم٤ممم

 .  شالؼقامةِ  هبا إىل يومِ  يعؿُل  ني مَ  أجر ا وأجرُ  فؾهُ ..  حسـةً  ـةً ُس  سني  ني مَ » :  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ

ى ائ ): اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذ ػمة احلؼ شمٕم٤ممم قمغم قمب٤مده سم٘مقًمف حمٛمد ي٤م أظمل إمم همَ واٟمٔمر 

ٛمٜم٤م احلؼ شمٕم٤ممم أٟمف أىمرب إًمٞمٜم٤م ُمـ أٟمٗمةٜم٤م وُمـ وم٠مقمٚمَ  ؛  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك يم٤مد أن  صذُمع أٟمف شمٕم٤ممم سم٤مًمغ ذم ُمدطمف , رؾمقًمٜم٤م اًمذي ضمٕمٚمف ًمٜم٤م واؾمٓم٦م ذم يمؾ ظمػم 
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وسم٘مقًمف ,   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :سمٙمثرة ُم٤م وصٗمف سم٤مًمٙمدل ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ؛ ق ح سم٠مٟمف هيٍم  

؛  اآلي٦مَ  (ہ ہ ہ ھ ھ)وُمع ذًمؽ ىمةة٤مل :  , (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڀ): شمٕم٤ممم 

 .اٟمتٝمك ( وم٠مظمرضمف قمـ طم٤مل ايٚمؼ وٟمٗم٤مه قمٜمٝمؿ

ال : ) سمٕمد ٟم٘مٚمف ذًمؽ ُم٤م ُمٚمخّمف "ذح اًمّمالة اعمِمٞمِمٞم٦م"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ زيمري٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ال ؾمبٞمؾ ألطمد  صذؽ أُمر هذا  اًمٙمالم ُمع ُم٤م طم٘م٘مٜم٤مه ُمـ أن االؾمتٖمٜم٤مء قمـ وؾم٤مـمتف هيقًمٜمّ 

س د  يمد ؾمبؼ شمٗمّمٞمٚمف وسمٞم٤مٟمف ذم يمالم اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ ؾمٞمدي قمبداًمرزاق اًمٕمثدين ىمُ ؛ إًمٞمٝم٤م وإن وصؾ ُم٤م وصؾ 

يمد ؿمٝمد ًمف اًمِمٞمخ أسمق احلةـ  ؛ ىمٓمب٤مٟمٞمتف ه , وهذا ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًمٕمب٤مس اعمرد اًمذي ال ٟمِمؽ ذم 

ُم٤م قمددت ٟمٗمز  .. قملم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمروم٦مَ  صذًمق اطمتج٥م قمٜمل رؾمقل اهلل :  » اًمِم٤مذزم وهمػمه سمذًمؽ ىم٤مل

 . شُمـ اعمةٚمٛملم

و ظمرج ًمف , أأن يمؾ ُمـ سمف طمّمٚم٧م ًمف رمح٦م ذم اًمقضمقد : ُم٤م ُمٕمٜم٤مه   وىمد شم٘مدم همػم ُمرة ُمـ همػم واطمد 

وم٢مٟمد ظمرج ًمف ذًمؽ قمغم .. واًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرر واًمٓم٤مقم٤مت , واًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ  , اآلظمرةىمةؿ ُمـ رزق اًمدٟمٞم٤م و

اهلل  صذوا ُمـ ظمّم٤م ّمف وهلذا قمدُّ , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وهق اًمذي ي٘مةؿ ا ٜم٦م سملم أهٚمٝم٤م  صذيف وسمقاؾمٓمتف يدَ 

وم٢مٟمد  ٜم٤مس اًمٕم٤ممل وهل ظمزا ـ أضم: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف أقمٓمل ُمٗم٤مشمٞمح ايزا ـ , ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمدء ٟمٗمع اهلل هبؿ 

ومال خيرج ُمـ ايزا ـ انهلٞم٦م رء إال قمغم يديف ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي سمٞمده اعمٗم٤مشمٞمح  صذ يٕمٓمٞمف ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

 .اؾمٛمف ايٚمٞمؾ وظمٚمٞمٗم٦م اهلل  مًْك وهق, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ

ف اعمرآة وأٟم, اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوىمد ؾمبؼ أٟمف ال ـم٤مىم٦م ألطمد سم٤مًمتبٚمٞمغ واًمِمٝمقد سمدون واؾمٓمتف  

واعمٕمروم٦م  , اهلل واًمتٕمريػ ًمف ظذاًمدالًم٦م  ظذوأن أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف يمٚمٝم٤م دا رة , األقمٔمؿ  ادجذاًمٙمؼمى و

 حتكويةتٛمد ُمٜمف , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذومٝمق يٖمؽمر ُمـ سمحره .. ومددام انٟمة٤من يؽمىمك ومٞمٝم٤م  ؛ال هن٤مي٦م هل٤م 

 :  ؿمٕمرٌ , األٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ 
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فـــــــــؿْ  ـْ  وـؾ              مؾـــــــــتؿٌس  اهللِ رشـــــــــقلِ  ِمـــــــــ

 

ـــــاً   ـَ  ؽْرؾ ـــــ ـــــػاً  أو افبحـــــرِ  ِم ـَ  رْص ـــــ َيؿِ  ِم ـــــد   اف

وم٤معمٜمتٗمل إٟمد هق  ؛ ًمٖمٞمبتف ومٞمد ومٜمل ومٞمف؛ هم٤مي٦م األُمر أن ص٤مطم٥م اًمٗمٜم٤مء ال يِمٕمر سمذًمؽ وىم٧م ومٜم٤م ف ذم اهلل  

ف ب  ومث٤مسم٧م ذم ٟمٗمس األُمر , وم٢من ٟمُ .. وؾمٚمؿ  اهلل قمٚمٞمف صذوأُم٤م اؾمتٛمداده ُمٜمف وشمقضمف اًمٗمتح ًمف قمغم يديف , ؿمٕمقره 

وؾمبؼ ذم يمالم همػم , أٟمف ال خيرج رء ُمـ ايزا ـ إال قمغم يديف : سمدًمٞمؾ ُم٤م ُمر ؛ اقمؽمر سمف .. ًمذًمؽ سمٕمد إوم٤مىمتف 

وأهن٤م ُمـ , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـمريؼ اًمٗمتح  صذ ى هبؿ أن االؿمتٖم٤مل سم٤مًمّمالة قمٚمٞمفواطمد ُمـ أ ٛم٦م اًمٓمري٘م٦م اعم٘متدَ 

مم٤م ال إؿمٙم٤مل .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذاًمٕمبد ُمـ ٟمٗمةف وُمـ رؾمقًمف  إػ اهلل شمٕم٤ممم أىمرَب  ويمقنُ , مم ذيمر اهلل شمٕم٤م

 .مم٤م ذيمرٟم٤م  ءوال يٜم٤مومٞمف ر, ومٞمف 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمِم٤ميخ اعمٝمتديـ  صذوسمٕمد صمبقت انيدن ًمٚمٕمبد ال يةتٖمٜمل قمـ ظمٚمٗم٤م ف ووؾم٤م ٓمف  

 .اعمٕمروم٦م  إػذم اًمتقصؾ 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وىمد ؾمئؾ اًمِمٞمخ أسمق  صذقمٜمف  كةتٖمٜماًمت٤مم يةتٖمٜمل قمٜمٝمؿ وال يُ  سمٕمد اًمقصقل ؛ كعم

اًمِمٞمخ قمبداًمةالم  إػيمٜم٧م أٟمتة٥م : )وم٘م٤مل ؟( ـ هق ؿمٞمخؽ ي٤م ؾمٞمدي ُمَ : )احلةـ اًمِم٤مذزم ٟمٗمع اهلل سمف وم٘مٞمؾ ًمف 

اهلل قمٚمٞمف  صذبل اًمٜم: مخة٦م ُمـ اآلدُمٞملم ؛ سمؾ أقمقم ذم قمنمة أسمحر , مم أطمد إوأٟم٤م اآلن ال أٟمتة٥م  , سمـ ُمِمٞمش

, وُمٞمٙم٤م ٞمؾ , ضمؼميؾ : ومخة٦م ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملم , وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ  , وقمثدن, وقمٛمر , سمٙمر  وأسمق, وؾمٚمؿ 

احلةـ اًمِم٤مذزم أن  وىمد ؾمبؼ ذم يمالم أويس اًم٘مرين ويمالم اًمِمٞمخ أيب  (واًمروح, وإ اومٞمؾ , وقمزرا ٞمؾ 

 .وأن ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم طمة٥م ذًمؽ , ؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف وصذ شمٗم٤موشمقا ذم ُمٕمرومتف , ايٚمٗم٤مء األرسمٕم٦م 

االطمؽماز ُمـ اًمٖمٚمط ذم  ظذ اًمتٜمبٞمفُ .. اص وًمٕمؾ ُم٘مّمقد هذا اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف ؾمٞمدي قمكم ايقّ  

, اعم٘مّمد  إػومٞم٘مػ قمٜمده٤م وال يٜمٗمذ ؛ سم٠من جيٕمؾ اعمِم٤مهدة اًمقاؾمٓم٦م يم٤معم٘مّمد ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذؿمٝمقده 

وم٤مًمقىمقر قمٜمد  ؛صم٤مسمت٦م  .. اهلل ظذاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذذ اًمدالًم٦م ألىمقاًمف وأومٕم٤مًمف إ ؛ ٟمد ي٘مع ًمبٚمٞمد ىم٤مسإوهذا 

 .اًمدال ُمع قمدم ومٝمؿ دالًمتف هم٤مي٦م ذم اًم٘مّمقر وذم ا ٝمؾ سم٤مًمدال 
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أصدق  ٙمل قمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ  أن ُمريداً وم٢من ُمّم٤م ٥م ا ٝمؾ ال شمٜمحٍم , وىمد طُم ؛ ةتٖمرب هذا وال يُ  

 ومّم٤مر ذًمؽ ًمف يم٤محلج٤مب , ومّمٕمد ُمٕمف يقُم٤مً  ؛ سم٤مًمتٛمةؽ سمف واًمقىمقر ُمٕمفًمٙمٜمف شمقهمؾ  , ذم حمبتف واالىمتداء سمف 

.. ذم اهلقاء  ومحلم يم٤من ٟم٤مزالً ؛ وم٠مُمر سمٓمرطمف ُمـ ومقق اًمةٓمح , ومج٤مء يٚمقذ سمف ومدومٕمف قمٜمف ومٓمرطمقه , قمغم ؾمٓمحف 

 قمـ ومػمون اًمٜمٗمع واًمرضر ُمٜمٝمؿ , هم٤مومٚملم؛ ٗمتح ًمف , ويمثػم ي٘مع هلؿ اًمٖمٚمط ذم صحب٦م اعمِم٤ميخ اٟم٘مٓمع رضم٤مؤه ُمٜمف ومُ 

 طمتك أن سمٕمْمٝمؿ يٜم٘مٓمع قمٜمد فمٝمقر قمجزهؿ ًمف قمـ ىمْم٤مء ُم٤م يريده ., ضم٤مٟم٥م اًمرسمقسمٞم٦م 

طمتك جيٕمٚمٝم٤م  ـ سمف ي٘مع ًمف اًمٖمٚمط ذم ؿمٝمقد اًمقاؾمٓم٦محؽمز يمؾ االطمؽماز قمـ طم٤مل ُمَ وسم٤م ٛمٚم٦م ومٚمٞمُ 

ٜمٝمتدي وُم٤م يمٜم٤م ًم, ُم٤م قمرومٜم٤مه .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوًمٞمةتحرض أٟمف ًمقال شمٕمريػ اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م سمف , يم٤معم٘مّمد 

 .ًمقال أٟم٧م ُم٤م اهتديٜم٤م  ؛ اًمٚمٝمؿ  ًمقال أن هداٟم٤م اهلل ,

ىمرأت : )دس  ه مم سمٕمض ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه هٜم٤م يِمػم ىمقل ؾمٞمدي أيب احلةـ اًمِم٤مذزم ىمُ إانؿم٤مرة  وإػ : ىمٚم٧ُم   

 صذومرأي٧م اًمٜمبل ,  (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)   : ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٞمٚم٦مً 

أٟمف عم٤م ٟمزل ىمقًمف : )وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح  ( شؿمٞمئ٤مً  اهللِ ـَ ُمِ  قمٜمَؽ  همٜمل  وال أُ  يٕمٚمؿُ  ـ  أٟم٤م ممّ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل 

ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ , وم٤مضمتٛمٕمقا وطمرضوا  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمريِم٤مً صذ دقم٤م ..    (ڇ ڇ ڇ): شمٕم٤ممم 

 ادطؾِب بـي ع دِ يا ,  ادطؾِب  ع دِ  بـَت  يا صػقةُ ,  حمؿدٍ  بـَت  يا فاصؿةُ »: مم أن ىم٤مل إأن يٜم٘مذوا أٟمٗمةٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر 

 .ؾم٠مصٚمٝم٤م سمّمٚمتٝم٤م  : يٕمٜمل؛  شافا ب اللِ سلبؾ   اً رمِح  لؽمي  أني  غرَ ,  ال أمؾك لؽم من اهلل شقئاً ؛ 

اهلل قمٚمٞمف  صذؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : )وأظمرج  اًمِمٞمخ٤من قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل 

 لم رمحاً  لؽني ,  وصاحلو ادممـيَ  اهللِ إكا ولقي  ,  يي لقسوا بلولقا  أيب فالنٍ  آَل  إني » : همػم   ي٘مقل وؾمٚمؿ ضمٝم٤مراً 

 الؼقامةِ  يومَ  أولقا يي  إني »: ؾم٠مصٚمٝم٤م سمّمٚمتٝم٤م , وأظمرج اًمبخ٤مري ذم األدب اعمٗمرد : يٕمٜمل (  شافا ب اللِ سلبؾ  

 ؛ مؽِ ا عذ رقابِ بالدكقا حتؿؾوهَن  وتلتونَ  باألعالِ  الـاُس  ال يلتي ,  ن كسٍب مِ  أقرُب  كسٌب  كانَ  , وإني  ادتؼونَ 

 .ش  - وأقمرض ذم يمال قمٓمٗمٞمف-  ؽذا و ؽذا:  فلقوُل ,  يا حمؿُد  : فتؼولونَ 
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 ؟هذه أطم٤مدي٨م شمٜم٤مذم األطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْمٚمٝمؿ  : فنن قؾَت 

اهلل قمٚمٞمف  صذ ٟمف: )إيمد ىم٤مًمف اعمح٥م اًمٓمؼمي وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمدء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ؛ ال شمٜم٤مذم  : قؾُت  

ـّ  , وال رضاً  ال ٟمٗمٕم٤مً  ٞمئ٤مً وؾمٚمؿ ال يٛمٚمؽ ألطمد ؿم أىم٤مرسمف سمؾ ومجٞمع أُمتف سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م  ٙمف ٟمٗمعَ ٛمٚم  اهلل قمز وضمؾ يُ  ًمٙم

فا سلبؾ   اً رمِح  لؽمي  أني  غرَ »: يمد أؿم٤مر اًمٞمف سم٘مقًمف ؛ ومٝمق ال يٛمٚمؽ إال ُم٤م يٛمٚمٙمف ًمف ُمقاله  ؛ اًمٕم٤مُم٦م واي٤مص٦م

, سمٛمجرد ٟمٗمز ُمـ همػم ُم٤م يٙمرُمٜمل اهلل سمف ُمٜمف  : أي ششقئاً  اهللِ نَ مِ  لؽمي  ال أمؾُك »: , ويمذا ُمٕمٜمك ىمقًمف  شاب اللِ 

 .ُمـ همػم ؿمٗم٤مقم٦م وُمٖمٗمرة 

اًمٜم٤مس  َل واحلرص قمغم أن يٙمقٟمقا أوّ , اًمٕمٛمؾ  ظذرقم٤مي٦م عم٘م٤مم اًمتخقيػ واحل٨م  ؛ وظم٤مـمبٝمؿ سمذًمؽ 

ذا ه: )مم إدظم٤مل ٟمقع ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف , وىمٞمؾ إإؿم٤مرة ؛ ف مم طمؼ رمِح إاهلل شمٕم٤ممم وظمِمٞمتف , صمؿ أوُم٠م  تَقىذم  طمٔم٤مً 

سم٠مٟمف يِمٗمع ذم إدظم٤مل ىمقم ا ٜم٦م سمٖمػم طمة٤مب , ورومع درضم٤مت آظمريـ , ؛ ًمٞمف يٜمٗمع إىمبؾ قمٚمٛمف سم٠من االٟمتة٤مب 

 . (وإظمراج ىمقم ُمـ اًمٜم٤مر

قمغم أن اعمراد أن أُمتف  ش... ٍب وس َ  ٍب كَس  كل  »محؾ طمدي٨م .. وعم٤م ظمٗمل ـمريؼ ا ٛمع قمغم سمٕمْمٝمؿ  

وهق سمٕمٞمد وإن طمٙم٤مه ؿمٞمخ انؾمالم  , ًمٞمٝمؿإٟمبٞم٤مء ال يٜمةبقن سمخالر أُمؿ األ, ًمٞمف إٜمةبقن اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يُ  صذ

ًمٞمف ذم احلرص إويرده ُم٤م ؾمٜمذيمره قمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم إؾمٜم٤مده  ,ًمف ذم اًمروض٦م  اًمٜمقوي رمحف اهلل وضمٝم٤مً 

ن ٠مويم, وإىمرار قمكم واعمٝم٤مضمريـ واألٟمّم٤مر ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمف قمغم ذًمؽ , قمغم شمزوضمف سم٠مم يمٚمثقم ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 .ًم٘م٤م ؾ مل يٓمٚمع قمغم ذًمؽ هذا ا

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م  صذ, وهمْمبف  ٞمئذيمر اًمّمٝمر واحلة٥م ُمع اًمةب٥م واًمٜمة٥م يمد ؾمٞمج ويرده أيْم٤مً  

 : وم٢من ومٞمف ؛ مم أٟمبٞم٤م ٝمؿإن ىمراسمتف ال شمٜمٗمع , قمغم أن ذم طمدي٨م اًمبخ٤مري ُم٤م ي٘متيض ٟمةب٦م مجٞمع سم٘مٞم٦م األُمؿ : إىمٞمؾ 

 غؽمي بؾي   لي :  هِ ألمتِ  فقؼوُل ,  كعمي ؛  ربى  أيي :  فقؼوُل  ؟  ل بؾغَت :  اهللُ ُل , فقؼو هُ وأمتُ  السالمُ  هِ عؾقي  كوٌح  ويءُ »

 .ويمذا ضم٤مء قمـ همػمه  , حلدي٨َم ا ش...
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 , شؼونَ ادتي  مُ أولقا ي مـؽُ  إني »:  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمة٤مسمؼ اهلل صذؾمتٗمٞمد ُمـ ىمقًمف اأٟمف  واعؾم 

, أن ٟمٗمع رمحف ىمراسمتف وؿمٗم٤مقمتف ًمٚمٛمذٟمبلم ُمـ أهؾ سمٞمتف وإن مل يٜمتػ ..  شوصاحلو ادممـيَ  اهللُ ولقيَ  إني » : وىمقًمف

 .ًمٙمٗمراهنؿ  ؛ ًمٙمـ يٜمتٗمل قمٜمٝمؿ سمةب٥م قمّمٞم٤مهنؿ والي٦م اهلل ورؾمقًمف

 ؿّ وُمـ صمَ  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد قمرض قمٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمفصذ ه ؤًمٞمف سم٤مرشمٙم٤مهبؿ ُم٤م يةقإىمرب اًمٜمة٥م  ؛كعم 

ؾمقأشم٤م  ويمٗمك سمذًمؽ سمالء وٟم٘مٛم٦م ومقا, يمد ذم احلدي٨م اًمة٤مسمؼ ؛  ي٤م حمٛمد : يٕمرض قمٛمـ ي٘مقل ًمف ُمٜمٝمؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .ُمـ اهلل ورؾمقًمف وإن طمّمؾ اًمٖمٗمران ودظمقل ا ٜم٤من 

ومٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمةالم وؾمٜمتف ر أن يةٚمٙمقا قمغم ـمري٘م٦م ُمنم  وطمٞمٜمئذ يٜمبٖمل ألهؾ هذا اًمبٞم٧م اعمٓمٝمّ  

مم ىمقًمف إو,   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) : مم ىمقًمف شمٕم٤مممإٟم٤مفمريـ  , وتَقىوقمب٤مدة وزه٤مدة  وقمٛمالً  اقمت٘م٤مداً ؛ 

مم همػم ذًمؽ ُمـ األظمب٤مر إ شمي أتؼا ُ ..  اهللِ عـَد  فمي أكرمُ »: ىم٤مل ؟ اًمٜم٤مس أيمرم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد ؾمئؾ أيُّ  صذ

. 

 اهلل قمٚمٞمفصذ وهق أٟمف عم٤م ىم٤مل ؛ ُمـ ذيمر طمدي٨م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ؛ وًمٜمذيمر ُم٤م ؾمبؼ اًمققمد سمف 

 يي إال س  ِ   الؼقامةِ  يومَ  مـؼطعٌ  وكسٍب  س ٍب  ا كل  أمَ ,  قرابتي ال تـػعُ  أني  يزعؿونَ  أقوامٍ  ما باُل »وؾمٚمؿ : 

ومتزوضم٧م سم٠مم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م : )ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ..  شدم الدكقا واآلخرةِ  موصولةٌ  يي رمحِ  وإني ,  يي وكس ِ 

وم٠مطمبب٧م أن يٙمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف  ؛اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُمئذ  صذقمـ رؾمقل اهلل  عم٤م ؾمٛمٕم٧ُم ؛ اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

أقمددهت٤م السمـ أظمل ضمٕمٗمر »: وىم٤مل , سمّمٖمره٤م  اقمتّؾ .. مم قمكم يمرم اهلل وضمٝمف إؾمب٥م وٟمة٥م , وعم٤م ظمٓمبٝم٤م 

 صذوًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل , إين ُم٤م أردت اًمب٤مءة ؛ واهلل »: وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ش , اًمٓمٞم٤مر ريض اهلل قمٜمف

 . شيي وكس ِ  يي  س  ِ إالي  الؼقامةِ  يومَ  ـؼطعٌ م وكسٍب  س ٍب  كل  » : اهلل قمٚمٞمف ي٘مقل
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: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  صذين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل أًمٞمؽ إال إُم٤م محٚمٜمل قمغم يمثرة شمرددي : )وذم رواي٦م   

ُم٤م ؛ واهلل : )وذم رواي٦م أظمرى ,   شيي وصفرِ  يي وكس ِ  يي  حس ِ إالي ,  الؼقامةِ  يومَ  يـؼطعُ  رٍ وصفي  وكسٍب  حسٍب  كل  »

 س ٍب  كل  » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل صذين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل أإال .. انحل٤مح قمغم قمكم ذم اسمٜمتف  ظذمحٚمٜمل 

 .ش افِ لصاح ِ  فقشػعانِ  الؼقامةِ  يومَ  ا يلتقانِ هني إو , يي وصفرِ  يي  س  ِ إالي  الؼقامةِ  يومَ  يـؼطعُ  وصفرٍ  وكسٍب 

.. وقمغم يمؾ طم٤مل , يمدٟم٤م أن ٟمخرج ُمٜمف  وطمتك ظمرضمٜم٤م قمـ اعم٘مّمقد أ, سمٜم٤م اًمٙمالم هٜم٤م  وىمد اٟمجرّ .. هذا  

مم ذيمر إوًمٜمرضمع  , وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ وضمف السم٠مس سمذيمره٤م, واألقمدل سم٤مًمٜمٞم٤مت واعمٜم٤مؾمب٤مت , اًمٗم٤م دة  ظذوم٤معمدار 

 :سم٤مىمل األصؾ ومٜم٘مقل 

 

 (هِ وعذ آلِ  هِ عؾقي  وباركي  مي وسؾى  صلى وَ )

ذم ذًمؽ , ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٞمل  اًمٜم٤مس طمٔم٤مً وم٢مهنؿ أقمٔمؿ ؛ ٦م اًمٓم٤مهرة وُمٜمٝمؿ اًمذري٦م اًمٗم٤مـمٛمٞمّ , ًمٞمف إاآل ٚملم 

قم٘مد "وذم يمت٤مسمٜم٤م  ( ,وىمد قمّمؿ اهلل ُمٜمف أهؾ اًمبٞم٧م, وُمقت ا ٝمؾ ذ ُمقت ) " :اًمٗمتقطم٤مت"اًمديـ ذم 

 .ُم٤م ومٞمف إىمٜم٤مع عمـ وىمػ قمٚمٞمف  " ا قاهر ذم ومْمؾ أهؾ اًمبٞم٧م اًمٜمبل اًمٓم٤مهر

 أ لِ  ثُل مَ »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذيمد ىم٤مل ؛ واًمّمح٤مسم٦م يم٤مًمٜمجقم , وم٠مهؾ اًمبٞم٧م يم٤مًمةٗمٞمٜم٦م .. وسم٤م ٛمٚم٦م  

 .. مي تُ م اقتديي بلِيى ؛   كالـجومِ أصحايِب »:  وىم٤مل , شَق غرِ .. فا ن تركَ ومَ ,  مَ سؾِ .. فا رك َ  ني مَ  ؛ كوٍح  كسػقـةِ  بقتيي 

ومال سمد ُمـ  ؛ يْمؾ.. وُمـ ريمبٝم٤م ومل هيتد ًمٚمٜمجؿ , يٖمرق .. ُمـ ال يريم٥م اًمةٗمٞمٜم٦م  وال ؿمؽ أنّ ,  شمي تُ ا تديي 

 .حم٥م ا ٛمٞمع  ا ٛمٞمع ي٤م

وهؿ ُمـ ؛ وال ُم٤مٟمع ُمـ أن يراد سم٤مآلل هٜم٤م ُم٤م هق أقمؿ ُمـ ُم١مُمٜمل سمٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م وصحبف  : قؾُت  

قمٜمف أو همػم  وًمق حلٔم٦م وإن مل يره ومل يروِ  وُم٤مت ُم١مُمٜم٤مً  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم٤مل طمٞم٤مشمف ُم١مُمٜم٤مً  صذ اضمتٛمع سم٤مًمٜمبل
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اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوالدشمف ىمبؾ ووم٤مشمف  ُمع أنّ  ح٤مسمٞم٤مً وا حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  ريض اهلل قمٜمف صوُمـ صمؿ قمدُّ , ممٞمز 

 .سمثالصم٦م أؿمٝمر وأي٤مم 

هؾ حتّمؾ ًمف شمٚمؽ اًمّمحب٦م  أم ال ؟ : ـ رآه سمٕمد ُمقشمف  أو اضمتٛمع سمف وإن مل يره ىمبؾ دومٜمف ٚمػ ومٞمٛمَ واظمتُ  

شمِمٛمٚمف وم٤مًمٔم٤مهر أهن٤م  .. وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م همػم شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م, ُمـ أصح٤مسمف طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م أم ال  ٕمدُّ هؾ يُ : أقمٜمل 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ وهل اًمقاىمٕم٦م ًمٙمثػم ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اضمتدقمٝمؿ سمف, ومتٙمقن صحب٦م ُمٕمٜمقي٦م  ؛ أيْم٤مً 

وؾمٞمدي , وشمٚمٛمٞمذه أسمق اًمٕمب٤مس اعمرد , وؾمٞمدي أسمق احلةـ اًمِم٤مذزم , يمةٞمدي قمبداًم٘م٤مدر ا ٞمالين ؛ ذم اًمٞم٘مٔم٦م 

, وؾمٞمدي قمبداهلل سمـ أيب مجرة , ٛمل اًمٕم٘مٞمكم اًمزسمٞمدي وؾمٞمدي إؾمدقمٞمؾ ا ؼميت اهل٤مؿم, حمٞمل اًمديـ سمـ اًمٕمريب 

وؾمٞمدي احل٤مومظ , وؾمٞمدي اًمةٞمد ٟمقر اًمديـ اًمال حل , وؾمٞمدي اًم٘مٓم٥م اًم٘مةٓمالين  , وؾمٞمدي قمكم ووم٤م 

 .وؾمٞمدي حمٛمد سمـ أيب احلد ؾ ؿمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر ٟمٗمع اهلل هبؿ  , اًمةٞمقـمل

ين اآلن ؾمٞمدي ا د األقمغم حمٛمد سمـ قمكم ًمٞمٜم٤م أٟمف وىمع ًمذًمؽ ُمـ أؾمالومٜم٤م طمة٥م ُم٤م حيرضإ٘مؾ وُم٤م ٟمُ  

 بّقػووًمد وًمده وهق حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٚمقي اعمذيمقر اعمٕمرور , ووًمده قمٚمقي , اًمِمٝمػم سم٤مًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم 

ووًمده ؾمٞمدي أسمقسمٙمر سمـ قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر , ووًمده ؾمٞمدي قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر سم٤مًمة٘م٤مر , اًمدويٚم٦م 

, وص٤مطمبف ؾمٞمدي ؾمٕمد  , وًمده اًمٕمٞمدروس قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر و ,وأظمقه ؾمٞمدي قمٛمر اعمحْم٤مر , سم٤مًمةٙمران 

 , وؾمٞمدي قمبداهلل سم٤مطمةلم اًمة٘م٤مر, وؾمٞمدي اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل اًمة٘م٤مر  , واًمةٞمدة ؾمٚمٓم٤مٟم٦م اًمزسمٞمدي٦م

٤مومٞم٦م ؾم٤ميمٜم٦م اعمديٜم٦م وزوضم٦م ؾمٞمدي قمبداًمرمحـ اًمةٞمدة اًمنميٗم٦م اًمٕمٚمقي٦م اًمة٘مّ , واسمـ قمٛمف ؾمٞمدي قمبداًمرمحـ 

 وىمد ص٤مومحتٝم٤م سم٤مًمٞمد اًمتل أظمؼمشمٜمل أهن٤م ص٤مومح٧م هب٤م ضمده٤م اعمّمٓمٗمك , ِمٝمػمة سم٤مًمٕمٞمدروؾمٞم٦ماعمٜمقرة وهل اًم

 .واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٞم٘مٔم٦م  صذ
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ألسمٞم٤مت اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م , وىمد يم٤من ضمد ا د ا ظذذيمرٟم٤م سمٕمْمف ذم ذطمٜم٤م اًمٙمبػم , وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يٓمقل  

.. اًمةالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمبل : ًمع ىمةؿ إذا ىم٤مل ذم صالشمف أو همػمه٤م األقمغم وهق ؾمٞمدي قمكم سمـ قمٚمقي اعمٚم٘م٥م سمخ٤م

 وًمدي . وقمٚمٞمؽ اًمةالم ي٤م: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ًمف  صذيةٛمع ضمده اًمٜمبل 

واعمدير ًمتٚمؽ , ذم أُم٤ميمـ ُمتٕمددة  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مجع يمثػمون ذم آن واطمد صذأٟمف ىمد يراه  واعؾم

د شمدور روطمؽ اًمقاطمدة مجٞمع أضمزاء سمدٟمؽ , وُمـ صمؿ اٟم٘مةؿ وًمده يم؛ اًمّمقرة اًمتل رأوه٤م اًمروح اعمحٛمدي٦م 

 .اٟمتٝمك , اًمٕمٞمدروس قمنمة آالر صقرة 

ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م ؛ يمر همػم ُمـ ذُ  اًمذي ذيمرٟم٤مه شمِمٛمؾ أيْم٤مً  بٚدًْكاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذإن صحبتف : وي٘م٤مل  

د اًم٘مٓم٥م قمكم زيـ ح سمٙمقن هذه صحب٦م ُمٕمٜمقي٦م ؾمٞمدي ا ألن ذًمؽ طمؼ , وىمد ّس ؛ ُمـ رآه ذم  اعمٜم٤مم 

 اًمٕم٤مسمديـ اًمٕمٞمدروس ٟمٗمع اهلل سمف .

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم ُمرات يمثػمة واحلٛمد هلل قمغم يمؾ ٟمٕمٛم٦م , وىمد ذيمرت  صذوىمد رأيتف  : قؾت

اًمبخ٤مري  روىألن ذًمؽ طمؼ دًمٞمٚمف ُم٤م  : ذم ذح األسمٞم٤مت اًمٕمٞمدروؾمٞم٦م اعمذيمقرة , ىمقًمٜم٤م الً سمٕمض ذًمؽ ُمٗمّّم 

ال  قطانَ الشي  فنني ؛  رآِني  فؼدي ..  رآن دم ادـامِ  ني مَ  »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  صذ ف أٟمفوهمػمه قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜم

 فنني ؛  احل ي  ىرأَ  فؼدي .. رآن  ني مَ » : اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل صذاًمِمٞمخ٤من قمـ أيب ىمت٤مدة أٟمف  وروى ,ش  يبي  تؿثُل يَ 

 . ش ا يبي ال يتزيي  الشقطانَ 

ؾ سمرضب ُمث٤مل اًمرؤي٤م سمٓمريؼ ؽ اعمقيمّ وهق اًمذي يريف اعمٚمَ  ؛اعمٜم٤مم احلؼ  : أي؛  شاحل ي  ىرأَ  فؼدي »: وىمقًمف  

هق  شا يبي ال يتزيي »:  وىمقًمف ,ُمر رسمف  أًمٞمٙمقن قمغم سمّمػمة ُمـ أُمره وسمٞمٜم٦م ُمـ ؛ سمِم٤مرة أو ٟمذارة أو ُمٕم٤مشمب٦م  ؛ احلٙمٛم٦م

 .سم٤مًمزاي اعمٕمجٛم٦م ال سم٤مًمراء اعمٝمٛمٚم٦م 
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رواه  شيبي  ُل ال يتؿثي  الشقطانَ  فنني  ؛ القؼظةِ  دمي  فراني  .. ادـامِ  من رآن دم» :اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذ وىم٤مل 

 فراِن » : , وىمقًمف شوال بالؽع ةِ »: اًمٓمؼماين وزاد  ورواه أيْم٤مً , ود وهمػمه قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف وأسمق دا

سمؾ  : اسمـ أيب مجرة ذم اآلظمرة سمّمٗم٦م اًم٘مرب واًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد مجٞمع , وُمٜمٝمؿ آظمرون ُمٜمٝمؿ ؾمٞمدي: أي  شدم القؼظةِ 

 .وذم اًمدٟمٞم٤م 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أي هٞمئ٦م  صذ قمـ اًمتّمقر سمّمقرشمف ومم٤م أوم٤مده ٟمٗمع اهلل سمف أن اًمِمٞمٓم٤من ممٜمقع ُمٓمٚم٘م٤مً  

دة اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقرة اعمجّة  ظذاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذيم٤مٟم٧م , ومل يِمؽمط ُم٤م اؿمؽمـمف همػمه ُمـ يمقٟمف يراه 

ومد .. وم٢من مل يره هبذه اًمٕمالُم٦م  ؛ اًمةٗمغم افّْٔكاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٙمةقر اًمثٜمٞم٦م  صذ طملم أٟمف يراه؛ ذم دار اًمدٟمٞم٤م 

, ـ ذم ديـ اًمرا ل ومذًمؽ طمَة .. اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صقرة طمةٜم٦م  صذومٛمـ رآه ) : سمؾ ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف , هق ذًمؽ

ذا هق احلؼ وسمف ه:  - ىم٤مل  - ومذًمؽ ظمٚمؾ ذم ديـ اًمرا ل.. وإن يم٤من ذم ضم٤مرطم٦م ُمـ ضمقارطمف ؿملم أو ٟم٘مص 

ألن ؛ طمتك ئمٝمر اًمرا ل هؾ قمٜمده ظمٚمؾ أم ال , وسمف حتّمؾ اًمٗم٤م دة اًمٙمؼمى ذم رؤي٤مه , رب يمذًمؽ ومٚمؿ يٜمخرم ضُم 

 .. ـ طمةـ أو همػمهومد يم٤من ذم اًمٜم٤مفمر ُمٜمٝم٤م ُمِ ؛ اعمجٚمقة اًمّم٘مٚمٞم٦م  ةاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمقراين يم٤معمرآ صذاعمّمٓمٗمك 

 .. وم٢من واومؼ ؾمٜمتف؛ وال ؿملم , ويمذا ي٘م٤مل ذم يمالُمف ذم اًمٜمقم  وهل ذم ذاهت٤م طمةٜم٦م ال ٟم٘مص ومٞمٝم٤م , يتّمقر ومٞمٝم٤م

وايٚمؾ إٟمد هق ذم ؾمٛمع , ومرؤي٤م اًمذات اًمٙمريٛم٦م طمؼ  ؛ومٝمق ظمٚمؾ ذم ؾمٛمع اًمرا ل  .. مل يقاوم٘مٝم٤م وُم٤م, ومٝمق طمؼ 

 مم آظمر ُم٤م ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف . ...( إاًمرا ل 

ُمع  , ٛم٦م احلؼ أشمؿ ُمـ قمٔمٛم٦م يمؾ قمٔمٞمؿقمٔم: وم٢من ىمٞمؾ : )وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمبداًمرؤور اعمٜم٤موي ٟمٗمع اهلل سمف 

 ؟!أن اًمٚمٕملم شمزي٤م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜمة٤مك وظم٤مـمبٝمؿ سم٠مٟمف احلؼ ًمٞمْمٚمٝمؿ 

 ,٧م ىمدرشمف ال صقرة ًمف ُمٕمٞمٜم٦م شمقضم٥م االؾمتثٜم٤مء يمؾ قم٤مىمؾ يٕمٚمؿ وجيزم سم٠من اًمب٤مري ضمٚمّ  : ىمٚمٜم٤م

سمف ُمـ  ْمؾُّ ومٛم٘مت٣م طمٙمٛم٦م احلؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يُ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وأيْم٤مً  صذسمخالر اًمٜمبل 
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ومٞمج٥م ؛ وم٢مٟمف ُمبٕمقث سم٤مهلداي٦م فم٤مهرة سمّمقرهت٤م  ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صذسمخالر اًمٜمبل , يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف 

 . (ومتدسمر ذًمؽ, قمّمٛم٦م صقرهت٤م قمـ ُمٔمٝمري٦م اًمِمٞمٓم٤من 

وم٘م٤مم ُمـ اًمٜمقم  , اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾم٘م٤مه ذم اًمٜمقم ًمبٜم٤مً  صذرأى سمٕمْمٝمؿ أن اًمٜمبل  (لطقػة) 

, ومحّمؾ ًمف سمذًمؽ طمؼ اًمٞم٘ملم  ومت٘م٤مي٠م ًمبٜم٤مً , ٞمٜم٦م سم٤محلدي٨م اًمقارد ًمٞمزداد ـمٛم٠مٟم؛ دظمؾ أصبٕمف ذم طمٚم٘مف أو

 .ألن ذب اًمٚمبـ ذم اًمٜمقم ي١مول سم٤مًمٕمٚمؿ  ؛ ٟمف وم٤مشمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٘مدر ُم٤م أظمرضمف ُمـ اًمٚمبـأهمػم 

, يمر همػم ُمـ ذُ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مالقمتب٤مر اًمذي ىمٚمٜم٤مه شمِمتٛمؾ أيْم٤مً  صذسم٠من صحبتف : أو ي٘م٤مل  

 : س اهلل  ه وٟمٗمع سمف ؿمٕمراً وؿم٤مهده ىمقل ؾمٞمدي قمكم ووم٤م ىمد

 رووا ـــــــــام افـبــــــــل   أصــــــــحاِب  ظالمــــــــةُ 

 

ــــــا  ــــــؿ فـ ـــــــؿِ  أَنَّ ـــــــادٍ  ـافـجـ ـــــــدي هـ  دفتـــ

               مرصـــــــدا احلـــــــؼ   إػ كــــــقراً  تـــــــرى ؾؿفــــــام 

 

ـَ  ؾــــــذاكَ    هتتــــــدي ؾاتبْعــــــفُ  إصــــــحاِب  ِمــــــ

  

 (ن أفـقَت مَ  ت عُث  يومِ  ىلإ وأحققَت  َت وأمي  ورزقَت  َت ما خؾؼي  عددَ )

وهق أٟمف اظمتٚمػ اًمٕمٚمدء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أىمقال ؛ وهٜم٤م ٟمٜمبٝمؽ قمغم رء , يمؾ ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه فم٤مهر    

ؾمبح٤من اهلل وسمحٛمده قمدد : )ًمق ىم٤مل  , يمراهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٛمثؾ ُم٤م ذُ  صذاًمٜمبل  ظذانٟمة٤من  صذصمالصم٦م ومٞمد اذا 

قاب ذًمؽ قمغم ُم٤م هق سمف ُمـ اًمٕمدد ُمع حيّمؾ ًم٘م٤م ٚمف صم: وم٘مٞمؾ  ؛ ُمـ يمؾ ُم٤م ذيمر ضم٤مُمع ًمٕمدد ؛ وٟمحق ذًمؽ (ظمٚم٘مف

 .وومٞمف ُمع اًمتْمٕمٞمػ  سمدون شمْمٕمٞمػ ذم همػم اعمٙمرر ,: وىمٞمؾ , اًمتْمٕمٞمػ 

ؾمبح٤من اهلل : قمـ ؿمخص ؾمبح سمٜمحق  : ٛمل ٟمٗمع اهلل سمف يمد ذم اًمٗمت٤موىتوؾمئؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلٞم

 ؟  ًمػ ُمرة ُمثالً أذًمؽ ة ُمٜمف أومْمؾ ممـ يةبح ؾمبح٤من اهلل وسمحٛمده وسمٕمدد ُمـ هؾ اعمرّ ؛ وسمحٛمده قمدد ظمٚم٘مف 
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اهلل صذ  يمد دل قمٚمٞمف احلدي٨م اًمّمحٞمح أٟمف دظمؾ؛ أومْمؾ ُمـ أًمقر ُم١مًمٗم٦م ؛ ٟمٕمؿ : )وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف  

 كؾؿةً  قؾُت  لؼدي »:  وم٘م٤مل, قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم سمٕمض أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وقمٜمده٤م طمّمٞم٤مت يمثػمة ؾمبح٧م سمٕمدده٤م 

مم إ سمد شمريمتف اظمتّم٤مراً  واؾمتدل أيْم٤مً  ( احلدي٨َم  ش.. . هِ خؾؼِ  عددَ  هِ وبحؿدِ  اهللِ  س حانَ  ؛  ما قؾِت  مجقعَ  تي عدلَ 

صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد قمدد  ؛ اًمٚمٝمؿ: ومٛمـ ىم٤مل ؛ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذاًمٜمبل  ظذ٘م٤مس اًمّمالة وسمف شمُ ) :أن ىم٤مل 

 . اٟمتٝمك( هذا يمٚمف ُمـ ومْمؾ اهلل ويمرُمف وُمٜمتف ,ت٥م ًمف صٚمقات سمٕمدد ايٚمؼ يمُ  .. ظمٚم٘مؽ

واًمتٜمبٞمف قمغم أن اًمرزق ىمةدن ُمْمٛمقن وهمػم ذًمؽ ,  (ورزىم٧م: ) شمتٕمٚمؼ سم٘مقل األصؾ (لطقػة أخرى)  

٦م اًمٕمبد ُمـ ُمٓمٕمقم وُمنموب ٜمٞمَ وم٤معمْمٛمقن ُم٤م شم٘مقم سمف سمُ ) : ىم٤مل طمج٦م انؾمالم اًمٖمزازم وهمػمه ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل هبؿ

ًمٞمٜم٤م ًمتةٙمـ إأن اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛمٜم٤م سم٠مٟمف يقصٚمف  : أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم ذًمؽ , وُمٕمٜمك يمقٟمف ُمْمٛمقٟم٤مً  وُمٚمبقس

ومٝمق همػم ُمْمٛمقن , وهلذا مل .. وُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ُمـ اًمتقؾمٕم٤مت , وم٤مًمت٘مدير ؿم٤مُمؾ ًمٚمجٛمٞمع ..  وإاّل , ٟمٗمقؾمٜم٤م 

 .يٗمّمؾ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ضدٟمف سملم طمٞمقان وطمٞمقان 

واًمِمؽ ذم احلّمقل وقمدُمف إٟمد يتّمقر ُمٜمٝمؿ , واضمتٝم٤مد اًمٜم٤مس ذم اًمٖم٤مًم٥م إٟمد هق ذم همػم اعمْمٛمقن  

, ر ُمقشمف سم٤م قع واًمٕمٓمش د  ـ ىمُ اٟم٘مْم٤مء أضمٚمف طمتك  ُمَ  إػًمٞمف إٚمؿ أٟمف جيري ومٙمؾ أطمد يٕم.. وأُم٤م اعمْمٛمقن , ومٞمف 

أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم ذًمؽ طمٗمظ  : ودظمٚمقا ذم ىمقًمٜم٤م, ذم أي٤مم اؿمتداد اعمرض وإن وضمدوا ُم٤م ي٠ميمٚمقن  ىضوُمٜمٝمؿ اعمر

 .يم٤معمرض ؛ يمد ذم طمؼ أهؾ اًمٓمل  ؛ اًم٘مقة سمٛمحض اًم٘مدرة

عم٤م ؛ اآلدُمٞملم سمزي٤مدة صمروة ُمـ همػم اعمْمٛمقن  ٟمف ظمّص وذًمؽ أ ؛ وذم ذًمؽ ًمٓمػ قمٔمٞمؿ وطمٙمٛم٦م سم٤مهرة 

وأٟمة٤مهؿ سمذًمؽ االهتدم سمد ضٛمـ هلؿ سمد , قمٚمؿ ُمـ ـمٞمِمٝمؿ وىمٚم٘مٝمؿ وؿمٖمٚمٝمؿ سم٤محلرص قمغم مجٞمع األُمقال 

ألن ذم اًمتٝمٛم٦م ُم٤م ؛ ومٞمةتقضمبقن ُم٘متف وهمْمبف  ؛ ًمئال ي٘مع ذم ىمٚمقهبؿ رء ُمـ اًمتٝمٛم٦م ًمف ذم ضدٟمف؛ ٜمٞم٦م ي٘مٞمؿ اًمبُ 

ومٙم٤من طمرصٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م أهقن سمد شمٜمتجف اهلٛم٦م  ذم االضمتٝم٤مد ذم ظمّمقص اعمْمٛمقن أىمؾ ؛ ذي٥م اًمتٙم إػيِمػم 

 .اًمقاىمع , وذم همػم اعمْمٛمقن أيمثر اًمقاىمع 
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ؾمٙمـ , وهلذا .. وم٢مذا وضمدت قمٜمده ؛ ال يزال يْمٓمرب ذم ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م  ءاً إن ذم انٟمة٤من ضمز : وىمد ىمٞمؾ 

: ) وُمـ دقم٤مء سمٕمض اًمةٚمػ , ُمـ اًمدٟمٞم٤م  هؿ ؿمٞمئ٤مً ظمرون ويب٘مقن قمٜمديم٤من يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يدّ 

,  ألصحايب سعادةٌ  الػاقةَ  إني »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذوقمٜمف  ( ,اضمٕمٚمٝم٤م ذم أيديٜم٤م وال دمٕمٚمٝم٤م ذم ىمٚمقسمٜم٤م ؛ اًمٚمٝمؿ

اًمدٟمٞم٤م , وأهؾ  ػإاًمٜم٤مس اآلن ٟم٤مفمرون  وؾمب٥م ذًمؽ أن ضمّؾ ؛  شسعادةٌ  الزمانِ  دم آخرِ  الغـى لؾؿممـيَ  وإني 

وم٤مطمت٤مج أهؾ اًمٕمٚمؿ ؛ وىمد ؿمح٧م أهؾ اًمدٟمٞم٤م هب٤م طمتك سم٤مًم٘مدر اًمقاضم٥م , اًمديـ إػ األول يم٤من ٟمٔمرهؿ  اًمّمدر

 .ه٤من ىمدره قمٚمٞمٝمؿ وًمدهيؿ .. ًمٞمٝمؿ إوم٢من ُمـ اطمت٤مج ؛ ًمٞمةتٖمٜمقا هب٤م قمـ أهٚمٝم٤م ؛ اًمدٟمٞم٤م  إػواًمّمالح 

يمد ٟم٘مٚمف قمٜمف ؛ وُمـ اعمٜم٤مؾمب٤مت هٜم٤م ىمقل اًمِمٞمخ واًمدي ؾمٞمدي قمبداهلل احلداد اًمٕمٚمقي ٟمٗمع اهلل هبؿ 

ألن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ال ؛ إٟمد يم٤من متثٞمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم اًم٘مرآن سم٤معم٤مء : )شمٚمٛمٞمذه اًمٕم٤مرر سم٤مهلل ؾمٞمدي قمٛمر اًمب٤مر ٟمٗمع اهلل سمف 

 ؛ ٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اًمٜم٤مسواًمٞمقم ُم٤م ٟمٙمره ألصح٤مسمٜم٤م ُم٤م يةؽمهؿ ُمـ اعم٤مل وُم٤م يُ : ) صمؿ ىم٤مل (واًمٙمثػم ُمٖمرق , همٜم٤مء قمٜمف

إيدن يم٤مُمؾ يّمؼمون سمف  : - أو ىم٤مل -ٞم٤مء ًمٚمٗم٘مراء , ويم٤من ًمٚمةٚمػ ي٘ملم ًمْمٕمػ أهؾ اًمزُم٤من وىمٚم٦م ُمقاؾم٤مة األهمٜم

 .اٟمتٝمك ( ويم٤من ذم أهؾ األُمقال ُمقاؾم٤مة سمٕمٙمس هذا اًمزُم٤من اعمب٤مرك, اًمِمدا د  ظذ

؛ أُمر اهلل اًمةٞمدة ُمريؿ سم٤مًمةب٥م سمٕمد اعمٕمروم٦م : )وذم يمالم سمٕمض أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ٟمٗمع اهلل هبؿ ُم٤م صقرشمف 

 , وهق ُم٘م٤مم حم٘م٘مل اعمتقيمٚملم, وهذا حت٘مٞمؼ اًمتقيمؾ وأقمغم درضم٤مشمف , ٙمٛم٦م انهلٞم٦م احل دَتًٙمألؾمب٤مب  إصمب٤مشم٤مً 

تغدوا ؛  الطرَ  رزُق كا يَ  مي ؽُ لرزقَ ..  هِ توكؾِ  ح ي  اهللِ ظذ مي توكؾتُ  لوي  »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  صذًمٞمف يِمػم ىمقًمف إو

اهلل ُمـ همػم اضٓمراب  إػقن وم٠مصمب٧م هل٤م اًمٖمدو واًمرواح وهق ؾمب٥م , ودوٟمف اًمةٙم , ش وتعود بطاكاً  مخاصاً 

وهذا ُم٘م٤مم قم٤مزم ذم اعمتقيمٚملم , ودوهن٤م االضٓمراب سم٤مألؾمب٤مب ُمـ همػم اقمتدد , يمٛم٘م٤مم ُمريؿ األول ؛ سم٤مألؾمب٤مب 

 . وهق ُم٘م٤مم قم٤مُم٦م اعمتقيمٚملم  , قمٚمٞمٝم٤م

 اّل إ ث٤مً قمٚمٛمقا أن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م وضع األؾمب٤مب قمبَ .. ضمٝمٚمف ُمـ دوهنؿ  ٤م قمٚمٛمقا قمٚمدً وم٤معمح٘م٘مقن عمّ 

واهلل هق اًمٕمٚمٞمؿ , ًمٚمٕمبقدي٦م  حت٘م٘م٤مً ؛ وقمٛمٚمقا سمف , وم٠مصمبتقا ُم٤م أصمبت٧م ًمف احلٙمٛم٦م انهلٞم٦م ؛   سمف ذم اًمٕم٤ممل كُم٤م يرضم ؿّ صمَ 
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؛ واًمرزق ُم٘مةقم وىمد يثٛمر ومٞمف اًمٓمٚم٥م ) : اًمٕمالُم٦م اًمِمٝم٤مب ايٗم٤مضمل طمٞم٨م ي٘مقل وهلل درُّ , اًم٘م٤مدر احلٙمٞمؿ 

اًمٕم٤ممل أن يراقمل اًمِمخص طمٙمٛم٦م األؾمب٤مب قمٜمد ورود  وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أن يمدل(يمٕم٘مٚمٜم٤م همريزة وُمٜمف  يٙمتة٥م

ٟم٘مّم٤من , ورؤي٦م األؾمب٤مب ُمـ  .. اًمٕمٚمؿ سم٤معم٘مدورات ُمـ همػم رؤي٦م طمٙمؿ األؾمب٤مب إػوم٢من االؾمتٜم٤مد ؛ األىمدار 

ألٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمٕمقا د ؛ واًمٙمدل أن يراقمل يمٚمٞمٝمد , ٟم٘مّم٤من  .. همػم ُمالطمٔم٦م األىمدار أيْم٤مً 

ًمٞمف هق إوٟم٤مومذ ُمٜمٝم٤م , ومقاىمػ قمٜمده٤م خمذول  ؛ ح٥م ؿمٛمس أطمديتفىمدرشمف وؾُم  ٥َم جُ واًمقؾم٤م ط واألؾمب٤مب طُم 

سمؾ هق طم٤ميمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمة٧م  طم٤ميمٛم٦م , األؾمب٤مب واًمٕمقا د  ظذوم٘مدرشمف ال شمتقىمػ ..  وإاّل  , سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ُمقصقل

 .قمٚمٞمف 

احلٙمٛم٦م ,  سمخالر قم٤مملَ , ن األؾمب٤مب ومٞمف ظمٗمٞم٦م أ إاّل  قم٤ممل اًم٘مدرة ال خيٚمق قمـ األؾمب٤مب أيْم٤مً  قمغم أنّ  

وؾمببٜم٤م حت٧م انيٛمةة٤من , ًمٚمٜم٤مس أؾمب٤مب : )اًمٕمب٤مس اعمرد ٟمٗمع اهلل سمف  وي١ميد ذًمؽ ىمقل اًمٕم٤مرر أيب

( ,  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم, واًمت٘مةةقى 

وهق ُمرهقن سم٠موىم٤مشمف  وآضم٤مًمف , واًمرزق ىمد يمتبف اهلل شمٕم٤ممم ًمؽ : )وي١ميده ىمقل اًمٕم٤مرر اًم٘مِم٤مر ٟمٗمع اهلل سمف 

وهل ُمـ مجٚم٦م اًمرزق , وم٠مؾمب٤مسمف يم٤م ٜم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م هل واؾمٓم٦م ومٞمف  ؛وأُمٙمٜمتف اًمتل يمت٥م اهلل ًمؽ أن شمٜم٤مًمف هب٤م وومٞمٝم٤م 

سمؾ ًم٘مْم٤مء احلؼ هب٤م وطمٙمٛمف ومٞمٝم٤م  , قمٚمٞمٝم٤م نذن احلؼ سمذًمؽ , ال ًمٙمقن أُمر احلؼ ُمقىمقوم٤مً  ؛ ال دمتٛمع سمدوهن٤م

وىمقًمف ,  (ی ی ی): وىمقًمف شمٕم٤ممم , ىئ  (ېئ ىئ ىئ): ًم٘مقًمف شمٕم٤مًمةك ؛ سمحٙمٛم٦م يريده٤م 

 ): وىمقًمف شمٕم٤ممم , (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ):  وىمقًمف شمٕم٤ممم, (  ڎ ڎ ڈ):  شمٕم٤ممم

وأٟم٧م ُمـ مجٚم٦م  ,(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 .ًمٞمؽ إًمٞمف أُمرك ال إو , اًمدواب ورزىمؽ قمٚمٞمف ال قمٚمٞمؽ

  ا الصالةُ ال يؽػر   ذكوباً  لذكوِب ا نَ مِ  إني »: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمد رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ  صذ وُمـ اًمبِم٤م ر ىمقًمف 

, اٟمتٝمك .  شادعقشةِ  دم صؾِب  الؿومُ »: ىم٤مل ؟( ومد يٙمٗمره٤م ) : ىم٤مل أسمق هريرة , شوال العؿرةُ  وال احلج   وال الصقامُ 
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ر ومٙمؾ صٜمػ ُمٜمٝم٤م يٙمٗم  ؛ ر يم٤مألدوي٦م واعمٙمٗم   , و  ذًمؽ أن اًمذٟمقب يم٤مألُمراض) : ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 .                                 اٟمتٝمك( ن اًمدواء يدومع اعمرض اعمْم٤مد ًمفأيمد  ؛ ذٟمقبُمـ اًم صٜمٗم٤مً 

أٟمف روي  "أرسار عؾوم ادؼربي"ذيمر ؾمٞمدي اًم٘مٓم٥م حمٛمد اًمٕمٞمدروس ٟمٗمع اهلل سمف ذم يمت٤مب  (لطقػة) 

 ( ,ٜمل هذايٖمديٜمل هذا ويٕمِمٞم؛ ضمٕمٚم٧م رزىمل قمغم سمٜمل إ ا ٞمؾ  ؛ رب ي٤م) : أن ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمةالم ىم٤مل

 شوا فقفمرُ مَج قُ لِ  ؛ خؾؼي ني مِ  اليَ عذ أيدي ال طي  فمي رزقَ  أجريي  ؛ يي بلولقا ِ   ؽذا أفعُل »: وم٘م٤مل ًمف اًمرب شمٕم٤ممم 

 . وسم٤مـمٜم٤مً  وفم٤مهراً  وآظمراً  الً واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أوّ ,  يمثػماً  وؾمٚمؿ شمةٚمٞمدً  . اٟمتٝمك

مم ُمٜمٝم٩م إ سمٕمض اعمقاىمع ُمـ هذه اًمٙمت٤مسم٦م ُم٤م يِمػم وىمع ذم, طمةـ اهلل ظم٤ممتتٜم٤م ذم يمؾ رء أ )اخلاتة(    

وُم٤م هق اعمَُٙمّٚمػ سمٗمتح اًمالم : وىمد ي٘مقل اًم٘م٤م ؾ ( , ن وطمدة اًمقضمقد سم٤مًمذات ويمثرشمف سم٤مالقمتب٤مرات)إ : اًم٘م٤م ٚملم

 ؟ قمٜمد أهؾ هذا اعمنمب

ٚمػ أن اعمٙم:  - ٟمٗمع اهلل سمف ا ٛمٞمع, ُمـ يمالم سمٕمض ُمِم٤ميخ ؿمٞمخٜم٤م  ّم٤مً يمد ىم٤مًمقه ُمٚمخّ  -وا قاب  

ُمـ ؛ ُمٗم٤مض سمجقد اهلل شمٕم٤ممم قمغم أقمٞم٤من اعمٛمٙمٜم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م , قمٜمدهؿ هق قمب٤مرة قمـ وضمقد ؿمخّمٞم٦م ُمـ اًمقضمقد 

اؾمتٕمداد اعمٕملم اًمتل اٟمبةط قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اًمقضمقد  بَّتٙسمٔمٝمقره٤م : أي ؛ ُمٗمٞمدة سمتٕمٞمٜمٝم٤م  , دمكم اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ

 , ويمِمٗم٤مً  وٟم٘مالً  قضمقد اعمٗم٤مض طم٤مدث قم٘مالً وهذا اًم, اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م  اًمتٙمٚمٞمػ هب٤م , ُمـ ًمقازُمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 .ؾمتٕمدادات األقمٞم٤مٟمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ًمٙمـ طمدوصمف هق سمٛمٕمٜمك شمٕمٞمٜمف سم٠مطمٙم٤مم اال

ومٝمؿ هق اًمذي يتّمقر أن يٙمقن ًمف ر  ألن اًمٖمػم ذم قمُ  ؛ هذا ُمع أٟمف ًمٞمس همػم اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ ُمـ يمؾ وضمف 

قمٜمدهؿ  اً وم٤مًمقضمقد وإن يم٤من واطمد؛ ٘م٤مسمؾ اًمتْم٤مد عم٤م سملم اًمت٘مٞمٞمد وانـمالق ُمـ شم ؛ يمد أن ًمٞمس قمٞمٜم٤مً  ؛ سمٜمٗمةف ىمقام

 , قمـ وم٤مضؾ  أن اعمقضمقدات ُمتٕمددة سم٤مًمرضورة اًمتل ال يٜمٙمره٤م قم٤مىمؾ ومْمالً إاّل , وقمٜمد مج٤مقم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم 

 .قمـ واصؾ  ومْمالً 
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وممٙمـ اًمقضمقد , هق انًمف اًم٘مديؿ اًمقاطمد .. وهق اعمٓمٚمؼ شمٕم٤ممم سم٤منـمالق احل٘مٞم٘مل  ؛ ومقاضم٥م اًمقضمقد 

األقمٞم٤من  ظذوهق احل٤مصؾ ُمـ شمٕمٞملم اًمقضمقد قمٜمد إذاق دمكم اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ سمقضمقده ؛ ومراده أ قمغم شمٙم٤مصمر

 .ومٚمٞمس ًمف سمٜمٗمةف وضمقد ؛ هق احل٤مدث .. اعمٛمٙمٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أٟمٗمةٝم٤م 

إن اًم٘مقل سمقضمقب اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ يٜم٤مذم  : ومٞم٘م٤مل؛ اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة  ظذصمؿ هذا اًم٘مقل يقرث ؿمبٝم٦م  

ًمٙمـ وىمققمف  , اًمقضمقد ُمـ طمٞم٨م هق وضمقد ظذاًمٕمدم ُمـ طمٞم٨م هق قمدم أو  ظذألٟمف إُم٤م ؛ قمل اًمتٙمٚمٞمػ اًمنم

وال اٟمتٝم٤مء وال شمّمقرمه٤م ,  إذ ال يت٠مشمك ُمٜمف اُمتث٤مالً ؛ الُمتٜم٤مع شمٙمٚمٞمػ اًمٕمدم سم٤مًمرضورة ؛ قمغم أطمدمه٤م سم٤مـمؾ 

 ذيمره انُم٤مم اعمح٘مؼ يمد؛ ذ ال جي٥م قمٚمٞمف رء  سم٤مالشمٗم٤مق  وضمقسمف إ ؛ ذا يم٤من واضمب٤مً إواُمتٜم٤مع شمٙمٚمٞمػ اًمقضمقد 

؛ أن طمٍم حمؾ اًمتٙمٚمٞمػ ذم ٟمٗمس اًمقضمقد  "ذح أدًم٦م اًمتقطمٞمد" اًمِمٞمخ قمكم اعمٝم٤مٟمٛمل ىمدس اهلل  ه ذم 

ر سمؾ ًمٚمقضمقد اعمتٜمق   , ذ ال شمٙمٚمٞمػ ًمٚمقضمقد ٟمٗمةف سم٤مالشمٗم٤مق وال ًمٚمٕمدم ٟمٗمةف سم٤مًمرضورة؛ إومٜمٗمس اًمٕمدم سم٤مـمؾ 

 .سمٜمقر اًمقضمقد احلؼ اعمٕمدوم سمٜمٗمةف 

قمـ صمبقشمف ذم  ومْمالً  وًمٞمس سمث٤مسم٧م أصالً , وم٢مٟمد يٛمتٜمع شمٙمٚمٞمػ اًمٕمدم اعمحض  ؛ ُمثٚمف وال يٛمتٜمع شمٙمٚمٞمػ

سمف , اًمقضمقد اًمقاضم٥م سم٤مًمذات  إػًمف وضمف  .. اعمقضمقدات , وًمذًمؽ ٟم٘مقل : يمؾ ُمقضمقد وإن يم٤من ذم ٟمٗمةف قمدُم٤مً 

اًمّمٗم٤مت ُمـ طمٞم٨م اشمّم٤مومف سم٤محلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة قمـ دمكم شمٚمؽ  ؛ ًم٘مبقل  اًمتٙمٚمٞمػ ص٤محل٤مً  ص٤مر ُمقضمقداً 

. اعمٔمٝمر أو ي١معمف قمـ دمٚمٞم٤مت أؾمدء اًمٚمٓمػ واًم٘مٝمر  واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمـ ُمالىم٤مة ُم٤م يٚمذُّ , اًمقضمقدي٦م قمٚمٞمف 

 .اٟمتٝمك 

 : وهبذا شمبلم ىمقل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ  اًمٕمريب ٟمٗمع اهلل سمف ؿمٕمراً : )ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  

           رْب  وافـــــــــــــــرب   ظبـــــــــــــــٌد  افعبــــــــــــــــُد 

 

ــــــــا  ــــــــَت  ي ـَ  صــــــــعريْ  فق ــــــــ ــــــــْػ  َم  ادؽؾَّ

ـــــــــــْت  إنْ   ــــــــــــٌد  ؿؾ ـــــــــــذاكَ  ظب ـــــــــــٌت  ؾ            مْق

 

ـــــــــــــَت  أوْ   ــــــــــــــك رب   ؿَؾ ــــــــــــــؾَّْػ  أكـَّ  تؽــ
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ٟمف إُمـ هذا اًمقضمف سمؾ ُمـ طمٞم٨م  ٗم٤مً ومٚمٞمس ُمٙمٚمّ ؛ مم أن اًمٕمبد ُمـ طمٞم٨م ذاشمف وم٢مٟمف قمدم ًمٜمٗمةف إيِمػم 

اهلل ومٛمـ قمبد ؛ وهق روح األقمدل , وُمالطمٔم٦م هذا اعمٕمٜمك هق انظمالص اي٤مص سم٤ميقاص ,ُمقضمقد سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

يمد ىم٤مل اًم٘مٓم٥م ؾمٞمدي أسمق احلةـ ؛ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٓمري٘م٦م اًمتل ال ال ٛم٦م ومٞمٝم٤م  .. شمٕم٤ممم قمغم سمة٤مط هذه اعمٕمروم٦م

 : اًمِم٤مذزم ؿمٕمراً 

         ؾقفــــــا ٓئؿــــــفْ  ٓ افتــــــلْ  افطريــــــَؼ  أرْدَت  إنْ 

 

ـِ    مقجــــــقدا فســــــاكَِؽ  ظــــــذ افػــــــرُق  ؾؾــــــقؽ

ــــــــــــــَؽ  دم واجلؿــــــــــــــعُ     مشــــــــــــــفقدا ؿؾبِ

 

 ---------------------------

------ 

 

 .اٟمتٝمك . وهق ُم٘م٤مم انطمة٤من اعمذيمقر ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر             

, وُم٤مٟمحـ قمٚمٞمف أطمةـ , ُم٤م قمٚمٞمف قمٚمدء اًمٔم٤مهر طمةـ  : ىم٤مل سمٕمض أهؾ هذا اًمٗمـ ٟمٗمع اهلل هبؿ)لطقػة(         

واًمِمٞمخ أمحد اًمٗم٤مروىمل  , ر ُمة٠مًم٦م اًمقطمدة ُمـ اًمّمقومٞم٦م ٟمٗمع اهلل هبؿ اًمِمٞمخ قمالء اًمدوًم٦م اًمةٜمٝم٤مينهذا وىمد أٟمٙمَ 

ػ ومٞمٝم٤م شم٠مًمٞمػ ؿمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م وهق اعمال اسمراهٞمؿ اًمٙمقراين ًم  وأصمبتٝم٤م يمثػمون ُمٜمٝمؿ , وُمـ أمجع ُم٤م أُ  , اًمرسهٜمدي

واؾمتدالًمف , وُم٤م ذًمؽ إال ًمتٛمٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م  , ظمٚمٞمٗم٦م اًم٘مٓم٥م  اًم٘مِم٤مر ٟمٗمع اهلل هبؿ, اعمدين 

إٟمف ال يٙمٛمؾ أطمدهؿ ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك هذه : )ٞم٦م واًمٙمِمٗمٞم٦م , وسم٤م ٛمٚم٦م وم٘مد ىم٤مًمقا ذم يمالُمف سم٤مًمدال ؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚم

 ُمـ طمٗمٔمف ومٝمل حمؾ ُمزًم٦م األىمدام إاّل  .. وإاّل  , اعمة٠مًم٦م إال إن طمّمؾ ًمف اًمذوق اًمّمحٞمح واًمٙمِمػ اًمٍميح

 وأىمقل :ًمٙمقهن٤م أهمٛمض اعمة٤م ؾ وهٜم٤م أظمتؿ ؛ ون قمٜمٝم٤م ذم اصٓمالطمٝمؿ سم٤معمة٠مًم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م وُمـ صمؿ يٕمؼم   ( ,اهلل

وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف ,  ي٤م ُمـ هق األول  وأرٟم٤م اًمب٤مـمؾ سم٤مـمالً , وارزىمٜم٤م اشمب٤مقمف  طم٘م٤مً  ٟم٤م احلّؼ أرِ  ؛ الؾفمي 

 .وهق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ  , واًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ , واآلظمر

اهلل قمغم  وصذ, وايٞم٤مل واعمٕمٜمك  ويمـ ًمٜم٤م وهلؿ ذم احلس   , اظمتؿ ًمٜم٤م وألطمب٤مسمٜم٤م سم٤مي٤ممت٦م احلةٜمك ؛ الؾفمي 

 .  وسم٤مـمٜم٤مً  وفم٤مهراً  وآظمراً  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أوالً , ٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ ؾم
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ؾمٞمدي أمحد اًمبدوي ؛ واًم٘مٓم٥م اًمقاصؾ , اًمٙمالم قمغم ذح اًمّمالة اعمٜمةقسم٦م ًمٚمٕم٤مرر اًمٙم٤مُمؾ  إتٓك

 ف وؾمٚمؿ .اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحب صذو  , وأوم٤مض قمٚمٞمٜم٤م ُمـ إُمداده آُملم, ٟمٗمع اهلل سمؼميم٤مشمف 

 رمحف اهلل تعاػ وكػعـا بف تؼريض فؾحبقب صقخ اجلػري 

ــــــــقٌض    ــــــــٌلر  وحـ ــــــــٚكَ  فِْـ ــــــــٚلٍ  هْــ           حـ

 

ـْ  بّــــــــــــــٚ َٓح    شـــــــــــــٗاي دونَ  ي مـــــــــــــ

ــــــؾِ  ظيــــــٔؿُ   ـــــــرُح  افْٔ ـــــــرٌ  هــــــذا افنــ              بحـــ

 

ــــــــ  َّ ـْ ؾ  افــــــــمي حــــــــٚزَ  بــــــــفِ  ؽــــــــــَٚص  ـ

ــــــٌٚب   ــــــدْ  ـتـ ــــــق ؿ ـــــدْ  ىحـ ـــــٚ ؿ ــــــقاهُ  م             حــ

 

 ذم ادَــــــــــٚلِ  افرؾٔـــــــــعِ  افَــــــــــــقلِ  ـَ ِمـــــــــ 

ـــــــــرٌ  مًْـــــــــــٚهُ  فِحجــــــــؿِ  صــــــــٌرٌ      ـٌــــ

 

ــــــــــــــرِ   ــــــــــــــٚنٍ  هِ فْٚطــ ــــــــــــــٚلِ  بٖظٔــ  وبـــ

ــــــؾِ  ظيــــــٔؿُ   ـــــــرُح  افْٔ ـــــــرٌ  هــــــذا افنــ              بحـــ

 

ــــــــ  َّ ـْ ؾ  افــــــــمي حــــــــٚزَ  بــــــــفِ  ؽــــــــــَٚص  ـ

ـــــــفِ   ْٝ  ب ـــــــدجم ــــــــؾر  إ ــــــــل ـــ ـــــــظٍ  مًٕٚـ             فٍ

 

ــــــــــٚنَ   ــــــــــبٔٚ وب ــــــــــؾر هُن ـــــــــــٚلِ  ٚ ذم ـ  حـــ

ِٗ  وؿــــــــــدرُ   ـــــــ ادُْـــــــــــــقنِ  افِٗفــــــــ َِّ             ْٝ ؿ

 

ـــــــــفُ   ـْ  ظـــــــــٚرْف  ف ــــــــــاللِ  دونِ  مـــــــــ  اختـــ

            فألؽٔـــــــــــٚر تٌـــــــــــدوْ  ؾــــــــام افٍْحـــــــــــُٚت  

 

ٔر    اجلــــــــــــــدالِ  ّـــــــــــــٚ ٕربــــــــــــِٚب وٓ ش

ــــــــُٚت   ــــــــدِ  ؾٍْحــ ْٝ  افهّـ ـــــــ ــــــــؾ   فًٔ            فُ

 

ـــــــــْل  وتِــــــــَؽ   ـــــــــٚلِ  ِٚب ٕربـــــــــ هـ  افقصــ

          ْػ هـــــــــــذا ادــــــــــــٗفَّ  مــــــــــٗفِػ  ـّثــــــــــؾِ  

 

ـــــــفُ   ـِ  وجٔ ـــــــدي ـــــــ اف ـْ َم ـــــــٚزَ  ـ ــــــــٚي ح  ادً

ـــــــــــريٌػ   ـــــــــــٌل  صــ ـــــــــــقٌي  هٚصّـــ           ظِـــــــ

 

ــــــــٌْٔل ُح   ــــــــرٌي  ً ـْ  جًٍ ــــــــ ـــــــــرِ  م  آلِ  خــ

 افــقفـــــــــــلر  صِـــــــــقاِت  افنـــــــــٚرْح  هــــــقَ  

 

 دظك ذم افرجــــــــــــٚلِ ُيـــــــــ اٍج أبـــــــــق ؾـــــــــــرَ  

 ي         وحوــــــــــــرِ  منٓــــــــــــقرٌ  ٚفٌــــــــــــدوير وب 

 

ـــــــــؽ    ـــــــــال صــ ـــــــــؾٍ  ب ـــــــــٚلِ  بٍهــ  واتهــ

ــــــــقَ   ــــــــقرُ  هــ ــــــــرٍق  ادنٓــ           وؽـــــــرٍب  ذم صــ

 

ـــــــــــــٌل   ـــــــــــــُل  جالفــ ـــــــــــــٚلِ  مجٚفـــ  افًٍـــ

ـــــــــــذْ   ــــــــــ ؾّـ ًٚ ُح  ُت ازددْ  ـفُ ضٚفًتــْ ـــــــــــ  ٌــــــ

 

   ٛ ـــــــر   ظــــــذ حــــــ ـــــــدْ  بًـ ــــــ ؿــ ـــــــدا فِ  ـلبـ

  ِّ ـْ ؾ ـــــــ ٛر  ـ ـــــــفِ اإلف حــــــ ٛر  ـــ ـــــــفَ  وحــــــ  ضـــ

 

ــــــــــِ شـــــــــٌِٔغُ   ـــــــــٚ يٗمــ ــــــــــآلِ  ُؾ م  ذم ادـــــ

ـــــــــــٚمٍ      فًــ
ٍ
ـــــــــــٚء ـــــــــــغٍ  وا  ويــــ  را  وؽــــــ

 

ــــــــــؿِ   ــــــــــؿْ  وبٚفرؿ  اجلّـــــــــــــٚلِ  ذاَت  أرْخ  ؿ

ـــــــــــالةِ   ـــــــــــل بٚفهــ ـــــــــــالمِ  وختّــ            وافًــ

 

   ذا اجلــــــــــــــاللِ  محـــــــــدْي  بًـــــــــدَ  أؿـــــــــقُل  
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